
_______________________________________________________                                                                       
                                                                                                         
                                           H O T Ă R Â R E                                             
               privind aprobarea contului de încheierea a exerciţiului bugetar pe anul 2010,  
al comunei Stulpicani,judeţul Suceava.            
 
                    Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
                    Având în vedere:                  
                    -  Raportul domnului Ostanschi  Vasile - primarul comunei Stulpicani, judeţul 
Suceava, în calitate de ordonator principal de credite, îngistrat la nr. 1259 din 10.03. 2011; 
                    -   Raportul compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat  la nr.1259 
din 10.03. 2011; 
                    -  Raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.1, respectiv pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;      
                    În conformitate cu prevederile: 
                    - art.36, alin.(4) , litera a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
                    - art.20, alin.(1), litera c) şi h) precum şi pe cele ale art.22, alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;   
                    În temeiul dispoziţiilor , art.45  şi pe cele ale  art.115, alin.(1), litera „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
                                                    HOTĂRĂŞTE:   
 
                     Art. 1. Se  aprobă contul anual de execuţie al bugetelor la data de 
31.12.2010, conform anexelor din situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2010, 
după cum urmează: 

� Anexa nr.12 – Contul de execuţie a bugetului local –venituri; 
� Anexa nr. 9 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii –venituri; 
� Anexa nr. 8 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii –venituri; 
� Anexa nr.19 – Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor 

evidenţiate în afara bugetului local –venituri; 
� Anexa nr.13 – Contul de execuţie a bugetului local –cheltuieli; 
� Anexa nr.11 – Contul de execuţie a bugetelor instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii –cheltuieli; 
� Anexa nr.10 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi 

activităţiilor finanţate integral din venituri proprii –cheltuieli . 
                    Art. 2. Primarul comunei Stulpicani , prin compartimentul buget,finanţe-contabilitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, tuturor persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 
 
              Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează: 
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