ROMÂNIA

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
HOTĂRÂREA
nr. 14 din 28.05.2020

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019,al comunei BICAZ
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare ;Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata
b) Ordinul nr. 3799/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind
încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice nr. 3751/2019
Ținând cont de:

a) vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Mitre Dorin, raportul
compartimentului contabilitate al primariei, avizul comisiei de specialitate buget-finante
precum si avizul secretarului comunei :
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019,al comunei Bicaz, astfel
:
I. La venituri ..........................

3147730 -lei

a) prevederi bugetare aprobate initial ...............2251900 lei
b) prevederi bugetare definive
c) incasari realizate.
II. La cheltuieli:

............

............3244900 lei
..... ...............3147730 .lei
3497529 lei

a) credite bugetare aprobate initial.................3475900 lei
b) credite bugetare definitive ........................4468900 lei
........................................3497529 lei
III. Excedentul bugetului local pe anul 2019-..-349799

c) plati efectuate
lei

Art. 2 - Detalierea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2019 este prevazuta in
anexa 1 , ce face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 3 - Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
(1) Primarului comunei Bicaz.

(2) Institutiei Prefectului judetului Maramures
(3) Compartimentului contabilitate al primariei.

Președinte de ședință,

Remus GHERMAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 14 / 28.05.2020
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii
individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali în funcție

Voturi necesare

3

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

9

2

Numărul consilierilor locali în funcție

5

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

5

4

Numărul voturilor „PENTRU”

9

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

Voturile „ABȚINERE” se

0

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

0

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

0

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

-4

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 14 / 28.05.2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

1

2

0
1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

28.05.2020

