ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 32 /2020
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2019

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 28/29.04.2020 initiat de primarul comunei Tomesti , dl.
Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2019,
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/28 din 29.04.2020 cu privire la
proiectul de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2019.
In temeiul art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata,
precum si art.129 alin.(2) lit.a), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul Administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publica:
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/28 din 29.04.2020 precum şi in baza avizului
favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/94 din 27.05.2020 , al avizului favorabil al comisiei de
specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor
cetatenilor nr. 5/95 din 27.05.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant,
sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/96 din 27.05.2020 ;
In temeiul art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si
completata, precum si art.129 alin.(2) lit.a), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum şi ale Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publica:
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2019 astfel :
- la Venituri in suma de 3.734.748,15 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare ;
- la Cheltuieli in suma de 3.238.424,41 lei din care: 3.223.876,40 lei primarie , scoala 14.548,01 lei,
prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
- si un excedent bugetar de 1.106.060,24 lei.
Art.2.Se aproba executia bugetara a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la
31 decembrie 2019 astfel:
- la Venituri cu suma de 518.891,41 lei prezentata in Anexa nr.3 care face parte integranta la prezenta
hotarare ;
- la Cheltuieli suma de 266.907,71 prezentata in Anexa nr.4 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
-si un excedent bugetar de 1.791.374,76 lei .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget,
finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

-

Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florea Dorin-Florin

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28.05.2020

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: ____9__ voturi
„pentru” ; - voturi „împotrivă”, -“ abţineri”.

