
 

                          

              ROMÂNIA                                                         
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                         
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI                                               
                                                                                            Proiect  Nr.529/3.03.2021 
                                                   
 

 HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea contului anual de execuţie bugetară a bugetului local al 

comunei Negrilești  pe anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Negrilesti ,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de______ în prezenţa unui număr de __ consilieri locali din totalul de 11 în 
funcţie; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Negrilesti, nr. 530 /03.03.2021; 
- raportul de specialitate al doamnei Stir Alina , inspector  principal în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Negrilești, nr. 645/10.03.2021; 
 - avizul consultativ al Comisiei nr.1, 
 - avizul consultativ al Comisiei nr.2; 
 - Hotărârea Consiliului local Negrileștinr.7/2020 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al comunei Negrileștipe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 57 alin. (11) din Legea nr. 273/ 2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin. 4 lit.a), art. 139 alin.(1) și art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al comunei Negrilești, pe 

anul 2020, la partea de venituri, astfel:  
a. la secţiunea de funcţionare: 
- prevederi bugetare inițiale 8 347 000 lei; 
- prevederi bugetare definitive 10 014 500 lei; 
- încasări realizate: 5 023 305,61 conform Anexei 1A 
 
b. la secţiunea de dezvoltare: 
- prevederi bugetare inițiale 5 545 000 ei; 
- prevederi bugetare definitive 5 445 000 lei; 
- încasări realizate:1 011 510,27 lei, conform Anexei 1 B 
 
ART. 2 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al comunei Negrilești, pe 

anul 2020, la partea de cheltuieli, astfel: 
a.la secţiunea de funcţionare: 
- prevederi bugetare inițiale 2 802 000 lei; 



 

- prevederi bugetare definitive 4 569 500lei; 
- plăți efectuate 2 911 385,56 lei, conform Anexei 2 A 
 
b. la secţiunea  de dezvoltare: 
- prevederi bugetare inițiale 5 675 000 lei; 
- prevederi bugetare definitive 5 575 000 lei; 
- plăți effectuate 1473 265,96 lei, conform Anexei 2 B 
 
ART.3 Anexele 1A  , 1B,2A  si 2B  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.4 Hotărârea s-a adoptat cu ____voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” şi 

__„abţineri”, (majoritate absoluta) 
 
ART.5 Hotărârea se comunică cu: 
-compartimentul f inanciar-contabil; 
-primarul comunei Negrilești; 
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 

 

 

 

                        Primar,                                                                  Avizat de legalitate, 
                 Costin Dumitru                                                            Secretar general al UAT,  
                                                                                              Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


