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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar 

pe trimestrul III al anului 2020 
 

 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de   26.11.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr.CL/ 383 din  30.11.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
- referatul de aprobare   nr. CL/382 din 30.10.2020 al primarului comunei , prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea aprobării contului de executie  bugetara  pe trimestrul III al anului 2020; 
- raportul de specialitate nr.CL/ 381  din 30.10.2020,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/460/461/462 din  26.11.2020; 
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 384 din 30.10.2020; 

 În baza prevederilor: 
-  art. 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; art.7 alin.(2) 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) și  art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a)  din  
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

  
Art.1.  Se aprobă contul de executie a trimestrului III  2020, prevăzut în forma prezentată în Anexa la 

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 hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului 

Bacău , primarului comunei, biroul precizat la art.2 , precum si spre cunoștința publica , in conditiile legii .  
 

 
Președinte de ședință 
Consilier,       
Bașcândură Marinică     Contrasemnează pentru legalitate                                                                 

        Secretar general  comună,      
        Cristina Sandu 
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Anexa  
La HCL nr. 56 din 26.11.2020 

 
 

Contul de executie a bugetului trimestrului III  anul 2020 
 

 
 

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL , SURSA A , TRIM. III 2020 
Prevederi bugetare anuale   = 8.140.000  lei 
Prevederi bugetare trim.III 2020  = 6.813.800   lei 
Venituri   realizate   la 30.09.2020  = 5.788.655,33 lei 
 
       B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA A, TRIM. III 2020 
Prevederi bugetare anuale   = 8.481.500 lei 
Credite bugetare trim.III 2020  = 7.802.300  lei 
Plati  realizate   la 30.09.2020  = 5.738.504.6 lei    
           

C.VENITURILE BUGETULUI LOCAL ,SURSA E , TRIM. III 2020  
Prevederi bugetare anuale   = 150.000  lei 
Prevederi bugetare trim.III 2020  = 126.000  lei 
Venituri   realizate   la 30.09.2020  = 125.374,32 lei 

 
D.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL, SURSA E, TRIM. III 2020 

Prevederi bugetare anuale   = 150.000  lei 
Credite bugetare trim.III 2020  = 150.000  lei 
Plati  realizate   la 30.09.2020  = 106.813,10 lei 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR , 
 
Bernadin Tamaș 

          Întocmit , 
 
               Consilier superior contabilitate  
  

                  Buculei Cristina - Elena  
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