ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.8 din 13 februarie 2015 privind aprobarea funcţionării pe sursa E a activităţilor autofinananţate
Văzând Referatul din 12.02.2015 al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Naidăş prin care se propune constituirea sursei E din venituri
proprii şi repartizarea sumei de lei sold al veniturilor autofinanţate la finele anului 2014,
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Naidăş, Raportul Compartimentului
de Resort financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Naidăş ,
Raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Naidăş;
Văzând prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 720/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice
autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea
de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora şi pct. I.2, c, ,,c1 21 = "Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică
locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului; E = codul sursei de
finanţare - "Activităţi finanţate integral din venituri proprii" din Anexa la OMF nr. 720/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 71 alin.(1) şi alin.(4) şi următoarele din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „a”; art. 45 al.(2) lit. „a”; art. 63
al.(1) lit. „c” şi al.(4) lit. „b”; şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată în Mof. Nr.123 din 20.02. 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă funcţionarea pe sursa E a Activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică, se va face publică: prin afisare sitte-ul Primăriei
comunei Naidăş , intră în vigoare şi se comunică în baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art115 alin.3 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului -Judeţului Caras –Severin;
- Directia de Trezorerie Caras – Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş..
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