JUDETUL GIURGIU
COMUNA VANATORII MICI
CONSILIUL LOCAL VANATORII MICI
HOTARAREA nr. __5__/29.01.2021
privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VANATORII MICI, JUDETUL
GIURGIU, avand in vedere :
-Referatul de aprobare nr. 9/22.01.2021 al primarului comunei VANATORII MICI,
Judetul Giurgiu ;
- Raportul de specialitate nr. 10/22.01.2021 al doamnei contabil Spiridon Elena;
-În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 Legea bugetului de stat pentru anul 2020;
-Prevederile art. 19, alin. (1), lit. “a”, art. 49, alin. (12) si alin. (13) din Legea 273/2006,
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-În baza Ordinului nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;
-Prevederile art. 7, alin. (13), din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Avizul nr. 20/28.01.2021 al Comisiei Economice, de Dezvoltare Regionala, Integrare
Europeana si pentru Amenajarea Teritoriului;
-Avizul nr. 21/28.01.2021 al Comisiei Juridice si pentru Apararea Ordinei Publice;
-Avizul nr. 22/28.01.2021 al Comisiei pentru Invatamant Cultura Sanatate;
-Prevederile art. 129, alin.(2), lit. »b » si alin. (4), lit. « a », art. 139, alin. (2), lit. « a »,
din Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul Administrativ.
In temeiul art. 196, alin(1), lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local al comunei VANATORII MICI, judetul Giurgiu, adopta
urmatoarea
HOTARARE
Art.1. Se aproba contul de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al
Comunei VANATORII MICI, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul IV 2020 conform
anexei 1 la prezenta – Contul de executie al bugetului local la data de 31 decembrie 2020,
anexa ce face parte integranta din prezenta.
Art. 2. Se aproba incheierea exercitiului bugetar pe anul 2020, la nivelul Comunei
VANATORII MICI, Judetul Giurgiu, dupa cum urmeaza :
a. Sectiune A – Excedent – 1.757.775,91 lei
b. Sectiunea E – Excedent - 561 lei
Art. 3. Primarul si Seful Biroului Finaciar Contabil vor duce la indeplinire
prevederile prezentei.
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