
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA VÂRGHIŞ 

CONSILIU LOCAL 

 HOTĂRÂREA NR. 30/2022 

privind aprobarea contului de execuție, a bilanțului contabil al comunei Vârghiș și aprobarea 

situațiilor financiare la sfârșitul anului 2021 

 

Consiliul local al Comunei Vârghiș 

întrunit în ședința sa extraordinară din data de 30 mai 2022, 
analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție,  

a bilanțului contabil al comunei Vârghiș și aprobarea situațiilor financiare la sfârșitul anului 2021, 

văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Vârghiș și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Vârghiș, 

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6/2022 privind transmiterea situaţiilor financiare 

anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru completarea anexei 

nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii,  

având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 în temeiul art. 88, art. 129, alin.(2), lit. b), coroborat cu art. 129 alin. (4), lit. a), art. 139  alin.(3)  

lit. a) și cu art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 
  Art.1. Se aprobă contul de execuție întocmit pe trimestrul IV, sfârșitul anului 2021 a bugetului 
general al comunei Vârghiș, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă situațiile financiare ale comunei Vârghiș pe anul 2021, conform anexei nr. 3, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul comunei Vârghiș și 
Compartimentul contabilitate, finanțe; impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.  

        
Vârghiș, la 30 mai 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Román Attila        CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL                                                           
Kolumbán Boglárka 

 


