
 
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU-BACAINTI 

CONSILIUL LOCAL 

Localitatea Ceru-Bacainti, nr. 5, 

C.I.F. 4562079  tel. 0258700840, fax 0258700844 

 

H O T A R A R E nr. 18 / 29.07.2021 

privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pe anul 2021 

al comunei Ceru Băcăinți - Trimestrul II. 

 

Consiliul Local al Comunei Ceru-Bacainti, întrunit în şedinţă publica ordinara din data de 

29.07.2021. 
 

Vazand prevederile:  

- OUG 63/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare conform art. I 

alin.25, pct.(12)-(14), ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre 

aprobare consiliului local execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, astfel 
încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante. 

Luând act de:  

- PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE NR. 1251/23.07.2021 privind aprobarea Contului de 
execuție al bugetului local pe anul 2021 al comunei Ceru Băcăinți - Trimestrul II; 

-Referatul de aprobare nr. 1253/23.07.2021 privind aprobarea Contului de execuție      

al bugetului local pe anul 2021 al comunei Ceru Băcăinți - Trimestrul II. 

- Raportul de specialitate nr. 1252/23.07.2021 privind aprobarea Contului de execuție 

al bugetului local pe anul 2021 al comunei Ceru Băcăinți - Trimestrul II. 

-   Avizele  favorabile al comisiilor de  specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local Ceru-

Bacainti ; 

 

 

În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență  Nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ adopta prezenta : 

 

 

H O T A R A R E: 

 

Art.1.  Se aproba contul de  execuție a bugetului local pentru trimestrul II a anului 

 



2021 conform anexei 1 și anexei 2 părți integrante a prezentului proiect de hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 

Ceru Băcăinți, domnul Trif Ioan.    
 Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, valabil 

exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie. 

         Art. 4. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

              Prezenta hotărâre se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ceru Băcăinți 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- 1 exemplar la dosar. 
 

           Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează,                                             
                      Consilier,                                                                     Secretar general UAT, 
               BOTA ADRIANA ELENA                                                                                  SUCIU RALUCA 

 


