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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Situa]iei financiare la data de 31.03.2022
Consiliul Local al comunei R\zboieni, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa ordinară, din data de
6 mai 2022, ora 09.00;
Av=nd `n vedere :
- Legea nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modific\rile [i complet\rile
ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilit\]ii, republicat\;

-

-

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a
unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 411/2022 din 30 martie 2022 privind transmiterea situaţiilor financiare
trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi
completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii
instituţiilor publice.

}in=nd cont de:
- Raportul de specialitate nr. 102/04.05.2022 a compartimentului de specialitate;
- Referatul de aprobare nr. 103/04.05.2022 a primarului comunei R\zboieni;
Lu=nd act de:
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnic\ legislativ\ la elaborarea actelor
normative, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare;
prevederile art. 129 alin. 1 [i alin. 2 lit ,,b’’ [i 4 lit. ’’a’’, art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g, art.
289 alin. 1-5, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific\rile [i
complet\rile ulterioare.

}in=nd cont de avizul favorabil nr. 18/06.05.2022, înregistrat sub nr. 109/06.05.2022 al
Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică
și de disciplină.
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1),art.136 alin.(1) si ale art.139 alin.(1), art. 155 alin. 4 [i
art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanta de urgenta nr.57 din 03 Iulie 2019,privind Codul Administrativ;

HOT|R|{TE :
Art.1. Se aprobă Situa]ia financiar\ la data de 31.03.2022, conform anexei, care face
parte integrant\ din prezenta hot\r=re.
Art.2. Cu ducerea la `ndeplinire a prezentei hot\r=ri se încredinţează d-na VăideanuFilimon Carmen din cadrul compartimentului financiar-contabil.
Art.3. Prezenta hot\r=re se comunic\ Institu]iei Prefectului-Jude]ului Neam], `n vederea
exercit\rii controlului cu privire la legalitate [i se aduce la cuno[tin]\ public\, prin grija
secretarului general al comunei R\zboieni.
Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|
Nr. 20 din 06 mai 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{
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