ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDETUL CALARASI, intrunit in
sedinta ordinara astazi, 19 februarie 2021
Având in vedere:
- raportul explicativ privind execuţia bugetara pe trimestrul IV al anului 2020
întocmit de catre domnul inspector Ghioca Ioan, doamna inspector Marinciu Elena
si doamna consilier Neagu Florina-Daniela din cadrul compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni nr.
868/12.02.2021;
- referatul de aprobare nr. 873/12.02.2021 întocmit de către domnul Primar CiprianConstantin Panait;
În baza:
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 31/19.02.2021;
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 32/19.02.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 33/19.02.2021;
- prevederile Legii nr. 50/2019, lege pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul
2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 - lege privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, ;
- prevederile Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii, republicata in 2005;
In temeiul: dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba execuţia bugetară pe trimestrul IV al anului 2020, potrivit Raportului privind
execuţia bugetară pe trimestrul IV al anului 2020– care constituie anexa I ce face parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Mitreni
si compartimentul contabilitate, taxe si impozite.
Art. 3 Secretarul comunei va lua măsuri de comunicare a prezentei hotărâri celor
interesaţi.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TOMA ALEXANDRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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