ROMANIA
JUDEŢUL
BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar
pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Gura Teghii
Având în vedere :
- referatul de aprobare al d-lui Bacneanu Gheorghe ,primar, inregistrat sub
nr.2562/08.04.2020;
- raportul de avizare a compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului inregistrat sub nr.2563 /08.04.2020;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local
inregistrat sub nr. 2702/14.04.2020;
- prevederile OMFP nr. . 3751 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019
- prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.129 alin.(2) ,lit.b) si alin.(4) ,lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
In temeiul art.139 alin.(3) ,lit.a0 ,art.196 alin.(1) ,lit.a) ,art.197 alin.(1) si alin.(4) si
art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2019
conform anexelor nr. I, II, III si IV la prezenta hotarare , parte integranta din aceasta .
Art.2 Compartimentul buget , finante, contabilitate , impozite si taxe locale din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Gura Teghii , va duce
la indeplinire prezenta hotarare .
Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate .
Nr.24
Data 14.04.2020
GURA TEGHII

Presedinte de sedinta ,
Floroiu Gheorghe

Contrasemneaza
Secretar general,
Palaloga Ligia

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de 14.04.2020, cu respectarea prevederilor
art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr de 13 voturi pentru, - abţineri şi - voturi impotriva , din numarul total de 13
consilieri în funcţie şi 13 . consilieri prezenţi la şedinţă .
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