ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.6/2020
privind aprobarea execuției bugetare al anului 2019
a comunei Ciumani

Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere Proiectul de hotărâre cu nr.9/2020 și referatul de aprobare
prezentat de primarul comunei Ciumani cu privire la aprobarea execuţiei bugetare al
anului 2019 a comunei Ciumani;
Văzând raportul de specialitate nr.9/2020 a compartimentului contabilitate din
cadrul Primăriei comunei Ciumani şi avizul consultativ favorabil al comisiei de
specialitate pentru activităţi economice a Consiliului Local Ciumani nr.9/2020,
Ţinând seama de prevederile:
- Art.20 alin.1) litera c) și art.57 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și
completările ulterioare,
- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3751/14.12.2019 privind
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului
2019,
modificată
și
completată
prin
Ordinul
MFP
nr.3799/24.12.2019, precum
Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.30/2019, privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli consolidat al comunei Ciumani pe anul 2019,cu
modificările și completările ulterioare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2) litera b) și alin.(4) litera a),
art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) litera a), art.196 alin.(1) litera a) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R E Ş T E:
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară al anului 2019 a comunei Ciumani conform
Anexei privind contul de execuție bugetară, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei, se
comunică Primarului, compartimentului contabilitate, Instituției Prefectului județului
Harghita și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Benedek Árpád

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
17 februarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

