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                                                                     HOTĂRÂREA NR. 50 
                                                                    din 18.04.2019                       

privind aprobarea  situaţiilor financiare pe anul 2018 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa publică în  data de  18 
aprilie 2019; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 5887/2019 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr. 5888/2019 al Direcţiei Economice şi  Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 82/1991 a 
contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MFP nr. 10/2019 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi araportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MinisteruluiFinanţelor Publice şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile şi ale art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

                                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 Art.1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2018 ale bugetului local al Oraşului Şimleu Silvaniei, ale 
instiţutiilor publice şi activităţilor finanţate  integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr. 1 - 3 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Șimleu 
Silvaniei şi Direcţia Economică. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Județului Sălaj; 
-Direcţia Economică; 
-Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj; 

                  -Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei; 
-Trezoreria oraşului Şimleu Silvaniei; 
-dosar hotărâri. 
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