
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI SÂNTANDREI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 21 

din 20 februarie 2020 

 

Privind aprobarea contului de execuție a bugetului  

de venituri și cheltuieli al Comunei Sântandrei  

pentru trimestrul IV al anului 2019 

 

 

Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 20 

februarie 2019, 

            Având în vedere prevederile: 

- Art. 49, alin. (12), art. 80 alin. 2 și ale art. 84 din Legea nr. 273 / 2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 39 alin. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 50 din 15 martie 2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019;  

- HCL Sântandrei nr. 51 / 17 aprilie 2019 prin care s-a aprobat bugetul local şi bugetul de 

venituri proprii şi subvenţii pe anul 2019;  

-  Art. 129 alin. (2) lit. b) și ale alin. 4 lit. a) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Luând în considerare: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei, înregistrat sub nr. 1779/10.02.2020 

prin care se propune Consiliului Local Sântandrei aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri 

și cheltuieli al comunei Sântandrei pentru trimestrul IV al anului 2019; 

- raportul de specialitate al Biroului Finanțe Contabilitate înregistrat sub nr. 1867/11.02.2020; 

- avizul consultativ al Comisiei Buget – Finanțe; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă”, fără „abţineri”, din 

totalul de 14 consilieri locali în funcție, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

           

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sântandrei 

pentru trimestrul IV al anului 2019, prevăzut în Anexa nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, care fac parte 

integrantă din aceasta. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Finanțe - 

Contabilitate. 

Art.3.Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Județul Bihor____Primar______ 

____Biroul Finanţe Contabilitate____Dosar de ședință______Afişaj.                 

                     

        

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

             CONSILIER                      SECRETAR GENERAL 

     Dorin Dumitru MĂRCUȘ                                Dorina ILEA 


