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HOTĂRÂRE NR. 9/20.04.2021 

privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pentru anul 2020 

 

 

Consiliul local Ceru Băcăinți, întrunit în şedinţă ordinară, publică la data de 20 aprilie  2021; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre nr.675/14.04.2021 iniţiat de domnul Trif Ioan, primarul comunei Ceru 

Băcăinți; 

- - RAPORTUL  DE SPECIALITATE NR. 485/23.03.2021 intocmit de contabil Costea Rodica; 

- Referatul de aprobare al Primarului Com. Ceru-Bacainti nr. 676/2021 privind aprobarea 

Contului de execuție al bugetului local pe anul 2020 

        - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

  

Ținând cont de prevederile art.57 al.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare conform cărora „Ordonatorii principali de credite întocmesc și 

prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale 

de execuție a bugetelor  în următoarea structură: 

  

 a) la venituri:  

 prevederi bugetare inițiale;                9.557.000 lei 

 prevederi bugetare definitive;          10.499.000 lei 

 încasări realizate;                               2.250.964 lei 

 b) la cheltuieli:  

 credite bugetare inițiale;                      9.557.000 lei 

 credite bugetare definitive                 10.499.000 lei 

 plăți efectuate.                                      2.522.927 lei 

 

 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 : 

 

 

HOTĂRÂRE 

  

Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pentru anul 2020, conform anexei, parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

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. 
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              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, 

                                    BORZA CIPRIAN STEFAN                            SUCIU RALUCA 
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