
R O  M  Â  N  I  A
J U D E Ţ U L  I A L O M I Ţ A

COMUNA  SCÂNTEIA 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe cele două sectiuni la 31 martie 2020

        Consiliul local Scânteia, Judetul Ialomita   
        Avand in vedere :
    -  prevederile art. 49 alin. 12 din  Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
     - prevederile Legii 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
        Analizand :

• Raportul compartimentului financiar-contabil nr. 177/26.03.2020
• Referatul de aprobare al primarului; 
• Avizul  comisiiilor de  specialitate ale Consiliului Local Scânteia;  

                         In temeiul art. 129 alin (2) lit.”b” coroborat cu  alin (4) lit “a” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a veniturilor si a cheltuielilor întocmite pentru cele
două sectiuni din cadrul bugetului local Scânteia pe anul 2020 :  Sectiunea  de functionare  si
Sectiunea  de Dezvoltare  la data de 31 martie 2020, conform anexelor  care fac parte integranta
din prezenta hotarare .
         Art.  2  .  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  Instituţiei  Prefectului  spre  exercitarea
controlului de legalitate  şi Primarului comunei,  prin grija secretarului comunei.
         Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul
financiar-contabil.

         
         Iniţiator - Primar                                                    Avizează
           Ilie Georgeta                                           Secretar: David Carmen Georgiana                        
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Referat de aprobare

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe cele două sectiuni
la 31 martie 2020

      Avand in vedere  prevederile art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006 cu modificările şi completările

ulterioare, potrivit cărora “În lunile aprilie,iulie,octombrie, pentru trimestrul

expirat,  si  cel  tarziu  in  decembrie  pentru  trimestrul  al  IV-lea,

ordonatorii  principali  de  credite  au  obligaţia  de  a  prezenta  în

şedinţă  publică,  spre  analiză  şi  aprobare  de  către  autorităţile

deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni” solicit

consiliului local aprobarea contului de executie al veniturilor si cheltuielilor sectiunii de functionare si

sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2020, pentru trimestrul I, conform anexei.

   

                 
PRIMAR,

Ilie Georgeta


