ROMÁNlA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPil]L
GHEORGHENI
CONSIUUL
LOCAL

Qo eL t;1-

HoTÁnÁnpe Ílr.95|2o].o
referitoare la reuocarea H.C.L. nr.BO/ 2010,
piuind aprobarea situa[iei financiare a. anului 2oog

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in gedinfa ordinará, linutá la data de 26 rnai 2o7o,
Audnd í'nuedere:
- nota de fundamentare al primarului Municipiului
Gheorgheni;
_ adresa nr,99
a
Secretaruluí
Municipiului Gheorgheni, dl.
lC/|9.05.2010
Nagg Istuán, privind H.C.L. nr.8o/2O 10;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite
in cadrul Consiliului Local
Gheorgheni;
In baza preuedeilon
_ art.57, alin. (1)' alin. (4) din Legea nr.273
/2006, privind Íinanlele publice
locale, cu modificárile gi completárile ulterioare;
- Legii nr.lI
I2OIO a bugetului de stat pe anul 201O;
- ordinului M.F.P. nr.79
l2olo, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind intocmirea gi depunerea situaliilor financiare ale institutiilor
publice la 31 decembrie 2OO9,
- art.36, alin.(2), lit.b), aiin.(4) lit.a), din Legea
nr.2IS/2OOI, privind
administra{ia
publicá
localá,
republicatá,
^
In temeiul preuedeilor art.45 alin. (2), lit.a) coroborat cu art. 1 15 aiin. (i) lit. b) din
Legea- nr.275 l 2oo 1, privind
administratia
publicá
localá, repubiicatá,'
cu
modificárile $i completárile ulterioare,

HoTÁnÁgtr:
Art. 1 - Se revocá Hotd'rdrea Consiliului Local Gh'eorgheni nr' BO din 28
apilie 2010, privind aprobarea situafiei financiare a anului 2Oó9.
Att.2 - Directia economicd. din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni la-proxima gedin{á a Consilitrlui l.ocal, va prezenta pentru
aprobare, situatia financiará a anului 2009, íntocmitá conform prevederilor
normelor metodologice Ín vigoare.

Art.3
Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la índeplinire de cátre:
Pimantl
Municipiului Gheorgheni, Si Directia economicd. din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Art.4 _ Prezenta hotáráre transmite la Institu{ia Prefectului, judeluI Harghita,
qi se comun tcá Primarului municipiului. Gheorgheni,
9i Direcpiéi economice din
cadrul aparatului de specialitate al
Gheorgheni.
y4
Gheorgheni, la 26 rr.at2OIO.
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