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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar 

pe anul 2019 
 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  18.05.2020; 

 Având  în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr.CL/207 din 14.05.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
- referatul de aprobare nr.CL/206 din 14.05.2020 a primarului comunei , prin care se 

susține necesitatea și oportunitatea aprobării contului de execuţie  bugetară pe anul 2019; 
- raportul de specialitate nr. CL/205 din 14.05.2020, al biroului contabilitate  prin care se 

motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre;  
- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Gioseni, înregistrate sub nr. CL/214/215/216 din 18.05.2020; 
În baza prevederilor : 
- prevederile art. 57  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală, republicată ; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a),  art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) , 
art.197alin.(1),(2),(4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art.1.  Se aproba contul de executie a veniturilor şi cheltuielor în anul  2019, prevăzut în 
forma prezentată în Anexa, parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de catre primarul comunei  prin biroul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului 
Judetului Bacau , primarului comunei, biroului precizat la art.2   , precum si spre cunostinta publica 
, in conditiile legii .  

 
 

Președinte de ședință 
Consilier,       
Mihăeș Ianoș      Contrasemnează pentru legalitate                                                                 

        Secretar general  comună,      
        Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 25 
din   18 mai  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  13  voturi ,,pentru”  din  13  consilieri prezenți. 
Red.SC/2ex.            
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Anexa 

La HCL nr. 25  din 18.05.2020  
 
 

Contul de executie a bugetului local de venituri şi cheltuieli în  anul 2019 

 
 
 

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA A  (Anexa A.1) 
Prevedere bugetara anuala   = 11401315 lei 
Venituri realizate la 31.12.2019  = 9277033 lei 
 
       B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA A (Anexa A.2) 
Credite bugetare anuale  = 11846315 lei 
Plati la 31.12.2019 = 9381500 lei 
 
    Deficit an curent sursa A: 104.467 lei 
    Excedent din anii precedenţi: 445.823 lei  

      Excedent sursa A la 31.12.2019: 341.356 lei 
           

C.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA E (Anexa A.3) 
Prevedere bugetara anuala   = 240000 lei 
Venituri realizate la 31.12.2019  = 193058 lei 

 
D.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA E (Anexa A.4) 

Credite bugetare anuale  = 240000 lei 
Plati la 31.12.2019 = 208120 lei 

 
     Deficit an curent sursa E: 15.062 lei 

    Excedent din anii precedenţi: 19.465 lei  
      Excedent sursa E la 31.12.2019: 4.403 lei 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR , 
 
Bernadin Tamaș 

         Consilier superior  contabilitate, 
  
                      Buculei Cristina Elena  
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