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H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
e
iului bugetar pe anul 2019

Având în vedere Proiectul de hotărâre ini
inițiat de d-na Șovre Ana Livia primarul comunei
Ceica,Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Raportul de avizare al
Comisiei de economico-sociale,
sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Consiliului local al comunei Ceica cu privire la încheierea contului exerciţiului
exerciţiului bugetar al comunei Ceica
pe anul 2019,
Ţinând cont de prevederile art. 57,alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata în anul 2010,
În baza prevederilor art.129 ,alin.(1), lit. ,alin.(2) lit. “b”, şi alin.(4)
lit.”a,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privi
privind
nd Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerci
exerciţiului
iului bugetar al comunei Ceica la bugetul local pe
anul 2019 la venituri în sumăă de 5.747.983 lei, iar la cheltuieli în sumă de 5.745.772 lei cu un excedent
total în sumă de 2.211 astfel: la secțiunea
sec
de funcționare un excedent în sumăă de 2.194 lei şi un
excedend la secțiunea
iunea de dezvoltare de 17 lei iar la bugetul autofinanțate
ate la partea de venituri a fost de
39.663 lei,partea de cheltuieli a fost de 36.278 lei cu un excedent de 3.385 lei .
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
hot râri se încredinţează
încredinţ
Biroul financiar contabil.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Preşedinte de şedinţă

Mihuț Florin Dorel

Dorel Octavian Goldea

Nr. 31 din 14 mai 2020.
Consilieri total-13
Nr.consilieri prezenți-13
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru

