
                  
R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
________ CONSILIUL LOCAL BOZIORU________ 

                                                      

                                                                         PROIECT 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Contului de Execuţie şi închiderea Exerciţiului 

financiar bugetar pe  anul 2020 
 
 
        Consiliul Local Bozioru, Judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară, în data de 31 mai 2021; 
      Având în vedere: 

§ Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru 
înregistrat la  nr. 1.416/26.05.2021; 

§ Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
1.417/26.05.2021; 

§ Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 
înregistrate la nr. 1.430/1.431/1.432/27.05.2020; 

§ Prevederile art.57 alin.(1) şi art. 49 alin.(12) din  Legea 
273/2006 privind Finantele Publice locale, actualizată; 

§ Legea nr.15/08.03.2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021; 
§ Prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

§ Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3.155/15.12.2020 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind  încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2020 ; 
 Ţinând cont de : 

§ Dispoziţiile Legii nr.24/2000, privind Normele de tehnică 
legislativă de elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

       În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

       Art.1. - Se aprobă  Contul de Execuţie al bugetului local total sursa 
A –  pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
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        Art.2 - Se aprobă Contul de Execuţie al bugetului local sursa A – 

secţiunea funcţionare pentru anul 2020, conform Anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

        Art.3  - Se aprobă  Contul de Execuţie al bugetului local sursa A  – 
secţiunea de dezvoltare pentru anul 2020, conform Anexei nr. 3 la 
prezenta hotărâre.  

         Art.4. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local sursa E – 
venituri proprii pentru anul 2020 conform Anexei nr.4 la prezenta 
hotărâre.  
      Art.5 - Se aprobă  situaţia indicatorilor privind execuţia bugetului 
local al U.A.T. comuna Bozioru la data de 31 decembrie 2020,  conform 
Anexei 5 la prezenta hotărâre.  

         Art.6 -   Anexele 1 – 5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.7 – Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor 

Legii contenciosului administarativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, la Tribunalul Buzău, Secţia Contencios 
Administrativ. 
         Art.8 –  Primarul comunei Bozioru, prin Compartimentul 
Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Art.9 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judetul Buzău va 
transmite prezenta hotărâre autorităţilor si instituţiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 

 
 

Nr.22/26.05.2020 
Bozioru 

 
 

Iniţiator, 
        PRIMAR:  
GRIGORE Valentin 
 
 .....................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


