ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 14 / 2021
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local
pe anul 2020 al comunei Dăneşti

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 31
martie 2021, convocat prin Dispoziția nr. 41 / 2021, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. ......./2021 privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local pe anul 2020 al comunei Dăneşti
- raportul de aprobare al primarului comunei Dăneşti nr......./2021;
- referatul de specialitate nr........./2021 prezentată de responsabilul
economic al Primăriei com. Dăneşti;
- raportul de avizare favorabilă al tuturor comisiilor de specialitate;
Văzând HCL nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Dănești pe
anul 2020, precum și Hotărârile consiliului local nr.16, 26, 29, 39, 43, 52, 56, 61, 73,
82, 83 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Dăneşti, judeţul
Harghita pe anul 2020;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020;
Luând în considerare prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinul nr. 3.751 din
13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019;
Respectând prevederile art.7 alin. (1) și (2) al Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţie publică, actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1, alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2020 al comunei
Dăneşti, conform anexelor 1, 2, 3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
responsabilul economic al comunei Dăneşti.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti, Compartimentului
financiar-contabilitate, impozite și taxe locale, Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita
în vederea verificării legalității, precum și AJFP Harghita, totodată se aduce la
cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Dănești și pe site-ul
comunei prin grija d-nei secretar general.
Dăneşti, la 31 martie 2021
Președintele de ședință,
Both Norbert László
………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
………………….……………………

