
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul I 

al anului 2020 
 

Consiliul local al comunei Dobârlău  

Întrunit în şedinţă ordinara din data de 30.04.2020, sedință legal constituită, 

fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie  

Având in vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si 

comert, protectie mediu si turism 

- Avizul secretarului general al comunei nr.20/2020 

In baza si executarea prevederilor : 

 - art.49 alin.(12) si art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare  

- O.M.F.P. nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare 

lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si 

completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice, precum și 

ale O.M.F..P. nr.3.265/2019 privind reguli de elaborare de catre institutiile publice a 

situatiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019,cu 

modificările și completările ulterioare  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.a), 

art. 196 alin. (1) lit.a) și art.197 din OUG nr.57/2019 pribvind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aprobă execuția  bugetului local al comunei Dobârlău, județul Covasna, pe 

trimestrul I al anului 2020 , cu o valoare de 2.151.420 lei – la partea de venituri și de 

955.947 lei – la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 1.195.473 lei. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Dobârlău si compartimentul financiar- contabilitate 

Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG 

nr.57/2019 pribvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

                                                                                                                   

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

         IOAN SAFTA                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 
Comuna Dobârlău 

Nr.20 

30 aprilie 2020        

Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 8 voturi ”pentru„ 

                     ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință)  

                   ROMÂNIA 

        JUDEŢUL COVASNA 

                     
     COMUNA DOBÂRLĂU                         

       CONSILIUL LOCAL                                                                                 


