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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

COMUNA ONCESTI 

PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTARARE  NR. 9 

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019  

la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău 

 

la ŞEDINŢA ORDINARĂ a C.L. din 31 IANUARIE 2020 

 

         Primarul Comunei Oncesti, judetul Bacau; 

         Avand in vedere: 

         - Raportul înregistrat la nr. 26/23.01.2020, intocmit de contabilul din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului,  cuprinzand Anexele I – VII care fac parte integrantă din Proiectul de hotărăre cu privire la 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, 

judetul Bacău; 

         - Referatul inregistrat la nr. 26
1
/23.01.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat de 

către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea aprobarii contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar al anului 2019;       

         - prevederile art. 57, alin. (1) și ale art. 80, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 39, alin. (1), lit. c) din Legea contabilității nr. 82/24.12.1991, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 22, alin. (1) și (2), lit. a), b) și c) din Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 

         - prevederile Cap. V din Anexa la Ordinul M.F.P. nr. 3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (1), (1^2), (2^3) și (3) din Ordinul M.F.P. nr. 3265/10.10.2019 privind reguli 

de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite  începând cu finele trimestrului III 

al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei 1 la Ordinul M.F.P. nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare  ale instituţiilor publice la             31 

decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 35, 36
 
și respectiv, 37

 
din 

30.01.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul art. 136 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, propune urmatorul 

PROIECT  DE  HOTARARE: 

 

         Art. 1 - Se aprobă CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI 

2020 la nivelul U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI, JUDETUL BACĂU, după cum urmează:                           

         I. VENITURI: 

             prevederi bugetare initiale      = 10.337.000 lei; 

  prevederi bugetare definitive  = 10.608.000 lei; 

             încasări realizate                     =   6.762.065 lei. 

 

         II. CHELTUIELI:    

              credite bugetare initiale           = 10.337.000 lei; 

   credite bugetare definitive       = 10.608.000 lei; 

   plăți efectuate                          =   6.701.858 lei. 

 

         III. EXCEDENT                         =  60.207  lei 
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         Art. 2 – ANEXELE NR. 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, potrivit 

competentelor, primarului Comunei Oncesti, precum și Institutiei Prefectului Judetului Bacau in vederea 

verificarii legalitatii.  

 

         Art. 4 - Primarul Comunei Oncesti si  contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

                  

 

             I  N I Ţ I A T O R,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                    PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                   OPRIŞAN CARMEN–ROCSANDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


