
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 


COMUNA C1NDE$TI 

CONSILIUL LOCAL 


HorARARE 
privind aprobarea contului de Tncheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2016 

Consiliullocal al comunei CTnde~ti, judetul Neamt ; 
Vazand referatul compartimentului finante - contabilitate prin care se propune aprobarea 

contului de Tncheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2016 , precum ~i proiectul de hotarare initiat 
Tn acest sens, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului; 

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (4), litera "a" ~i al art. 45 din Legea nr. 215/2001privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art. 1: Se aproba contul de Tncheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2016, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2: Primarul comunei CTnde~ti , compartimentul financiar - contabil ,vor duce la 
Tndeplinire prezenta hotarare. . 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Se retar, 

GTrbea-T eu Du litru 

Nr. 9 din 28 februarie 2017 



UAT COMUNA CINDESTI 
LOCALITATEA CINDESTI 
JUDETUL NEAMT 
Cod Fiscal 2613150 
l\lr.116 din 28.02.2017 

REFERAT, 
Privind inchiderea exercitiului financiar contabile 

Avand in vedere inchiderea de an financiar 2016 va aducem spre 
aprobare exercitiul financiar contabil cu urmatorii indicatori realizati: 
- Venituri total realizate 7.542 mii lei din care: 

Venituri proprii 549 mii lei 
Cote din'lmpozitul pe venit 641 mii lei 
Sume din T.V.A. 2.542 mii lei 
Subventuu de la bugetul de stat 3.810 mii lei 

Cheltuieli totale realizate 8.087 mii lei din care dupa cum urmeaza: 
Titlul10 cheltuieli de persona~ 1.899 mii lei 
Titlui 20 cheltuieli bunuri si servicii 1.094 mii lei 
Titlul 51 cheltuieli de transferuri 27 mii lei 
Titlul 57 cheltuieli cu asistenta sociala 275 mii lei 
Titlul 59 alte cheltuieli 75 mii lei 
Titlul 70 cheltuieli de capital (irwestitii) 4.629 mii lei 
Titlul 81 rambursari de credite 88 mii lei 

In anul financiar 2016 am avut un excedent de 651 mii lei suma ce a revenit din 
anii precedent. 
La finele anului financiar 2016 unitatea a realizat un excedent bugetar de 106 mii 
lei. 

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii 
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
O.M.F.P. nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 


