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Nr.12 din  17 martie  2016 

pentru  aprobarea contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar  pe anul 2015  

  În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 8 lit. a) și lit. c), art. 11, art. 49 alin. (2) şi art. 73 alin. (3) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                e)  art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate 
la cele ale art. 63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

f)  pct. 4.1 – pct. 4.16  din Normele metodologice  privind încheierea 
exerciţiului  bugetar al anului 2013 aprobate prin  Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 2020/2013; 

g) punctului 287 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

ţinând seama  de  Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 17 
februarie 2015   prin care se aprobă bugetul local pe anul 2015,  rectificat  
prin hotararile de consiliu nr.27 din 28  mai 2015 , 22 din 31 iunie  2015, 
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38 din  23 iulie 2015  ,43   din 12 august 2015  , 46 11 septembrie 2015 
,49   din 21 octombrie 2015 ,56 din 26 noiembrie 2015 ,61 din 15 
decembrie 2015  

ţinând cont de situaţiile financiare aferente anului 2015 care se 
compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de 
trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, 
conturile  de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare, care 
includ: politici contabile şi note explicative, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei  

Pomirla , în calitatea sa de unic iniţiator, potrivit prevederile  art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 45 alin. (6) teza a II-a 
din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 22  din 01 martie 
2016  

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei  Pomirla   înregistrat sub nr.23  din 01 
martie 2016  

c) raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitate 
economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 
mediului si turism, servicii si comert, 

în aplicarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) 
lit. a), raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. 4) lit. 
b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA adoptă 
prezenta  hotărâre. 

Art. 1. - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al 
anului 2015 prevăzut în anexa  nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2.-  Se constată  că în anul de referinţă la care se referă 
prezenta hotărâre nu am înregistrat impozite şi taxe constatate şi 
neîncasate, nu avem  evidenţă  separată  (insolvabili) şi au fost acordate 
scutiri şi facilităţi fiscale în sumă totală de 103.282lei , tipul de impozit 
şi/sau taxa locală.  

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 



comunei Pomirla  şi prefectului judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul primariei.  

PRESEDINTE DE SEDINTA,  CONTRASEMNEAZA , 

  CONSILIER,                                  SECRETARUL COMUNEI, 

   COSTINEL ASOLTANEI                         CORINA  CHELARIU   
 


