
         ROMÂNIA   JUDEŢUL COVASNA                COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
  

HOTĂRÂREA NR. 30/ 2016 
 

Cu privire la aprobarea dării de seamă contabile pe trimestrul I a bugetului 
local de venituri şi cheltuieli şi  planului bugetului din venituri proprii şi 

subvenţii, pe secţiune, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 
2016 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30 mai 2016, 
 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la aprobarea dării de seamă 
contabile pe trimestrul I a bugetului local de venituri şi cheltuieli şi  planului bugetului din 
venituri proprii şi subvenţii, pe secţiune, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 
2016,  întocmit şi iniţiat de D- nul viceprimar, 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 3/2016 a Consiliului Local Zăbala, cu privire la 
la adoptarea Bugetului General al unităţii administrativ -teritoriale pe anul 2016, 

Având  în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Având  în vedere prevederile Ordinului nr. 529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare 
trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, 
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și 
pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice,  



Având în vedere prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Aprobă darea de seamă contabilă pe trimestrul I a bugetului local de venituri şi 

cheltuieli şi Planului bugetului local din veniturile proprii şi subvenţii, detaliat la venituri şi 
cheltuieli, pe capitole şi subcapitole pe anul 2016 conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul viceprimar 
Demes Botond. 
 

 
 
Zăbala, la 30 mai 2016 
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