
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea situaţiilor financiare ale comunei Cornu pe anul 2016 
 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.57, alin(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
b) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.b coroborat cu alin.(4), lit.a, precum şi art.45 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2907/20.04.2017; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 2908/20.04.2017; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1. - Aprobă situaţiile financiare ale comunei Cornu pentru anul 2016, conform  
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Daniela CHIŢU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 27 aprilie 2017 
Nr. 33 
 
 

http://www.primariacornu.ro/


 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR 

Nr. 2907/20.04.2017 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei Cornu pe anul 2016 
 
 
 
Art.49, alin.(12) din legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede că Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta 

trimestrial, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia 

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 

gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante. 

Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.63 alineat (4) lit. b,  din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care prevede ca atribuţie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-au 

întocmit situaţiile financiare anuale aferente anului 2016 (bilanţ,  cont de rezultat patrimonial,  

situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia plăţilor restante, situaţia plăţilor restante şi disponibil din 

mijloace cu destinaţie specială) şi  a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 

spre analiză şi aprobare Consiliului Local.  

 
 

 
PRIMAR, 

Cornel NANU 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
Direcţia pentru monitorizarea procedurilor administrative                                                                                      

Nr. 2908/20.04.2017  
 
 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE  
Privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2016 

 
 

 Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile articolului 57, 

alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform căruia Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de 

către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autoritaţilor deliberative. 

 Transpunerea elementelor patrimoniale în bilanţ se realizează prin preluarea datelor din 

conturi şi balanţa de verificare, fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor sintetice la 

sfârşitul exerciţiului financiar. Înregistrările din conturi sunt generate de operaţii economico-

financiare. 

Fluxul de prelucrare a datelor contabile parcurge urmatorul traseu : operaţii economice-

conturi-balanţă de verificare-bilanţ. 

 La întocmirea bilanţului contabil au fost respectate principiile care să-i asigure un 

conţinut real şi o funcţionare eficientă în procesul de administrare a patrimoniului. 

 Aceste principii sunt: 

• principiul întocmirii bilanţului pe baza informaţiilor existente în documentele primare; 

• principiul întocmirii bilanţului pe baza informaţiilor prelucrate de sistemul contabil; 

• principiul întocmirii bilanţului pe baza inventarierii patrimoniului; 

• omogenizarea prin evaluarea elementelor patrimoniale. 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 

îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului 

Local. 

 
             Director executiv,                                                       Inspector, 
             Daniela CHIŢU                                                        Irina BARBU 
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