
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONESTI           
CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Judeţul Bacău, şi 

înlăturarea acestor deficienţe în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală audiată, 
în cadrul UAT Coloneşti judetul Bacau pănă la termenul stabilit  

 
 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară in 
data de 21.08.2012; 
 Având în vedere: 
 Adresa nr.936/25.07.2012 inregistrată la Camera de Conturi Judeţul Bacău; 
 Decizia nr. 38 din 25/07/2012 privind înlăturarea deficienţelor constatate în urma 
actiunii de verificare ,,Audit financiar asupra bilanţului contabil şi a contului anual de 
execuţie bugetară, încheiat la 31.12.2011“; 
 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
 OUG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată; 
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
 OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, modificat şi republicat; 
 OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi 
republicată; 
 HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, modificată şi republicată; 
 HG nr.273/1994 privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a 
instalaţiilor aferente acestora, modificată şi republicată; 
 OUG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, modificată şi republicată; 
 Legea nr.82/1991 a contabilităţii, modificată şi republicată; 
 Legea nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 
modificată şi republicată; 
 În temeiul prevederilor art. 36, 45 şi art. 117, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 
adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE 
 

           Art.1. Se însuşeşte Decizia nr. 38 din 25.07.2012 privind deficienţele constatate în 
urma actiunii de verificare ,,Audit financiar asupra bilanţului contabil şi a contului anual 
de execuţie bugetară, încheiat la 31.12.2011“ constatate de Camera de Conturi Judeţul 
Bacău.  
 
 
 



 
 
            Art.2.  Se aprobă luarea măsurilor legale în vederea înlăturarii acestor deficienţe în 
activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală audiată pănă la termenul stabilit astfel: 
           1. Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de mamagement şi control 
intern (inclusiv audit intern) – termen 26.10.2012. 
           2. Stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor bugetului local, în 
coantumul şi la termenele prevăzute de lege – termen 26.10.2012. 
           3. Angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
aprobate, pentru chltilile de bunuri şi servicii la capitolul 70.02.20 ,,Locuinţe servicii şi 
dezvoltare publică” – termen 26.10.2012. 
           4. Angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
aprobate, pentru chltuilile de capital – termen 26.10.2012. 
 
           Art.3.  Se numeşte d-l primar Mîrzac Iancu Valentin să ducă la îndeplinitre 
prezenta hotărăre.   
  
           Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege Instituţiei Prefectului – Judeţului Bacău, primarului comunei Colonesti, 
Compartimentului contabilitate, şi către Camera de Conturi Judeţul Bacău. 
 

               
 
 

                                                        Contrasemnează 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   SECRETAR COMUNĂ  
                   Nicuţă Ion                                                    Brandiu Ionel   
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