
  

 
          R  O M A N  I  A                                                                                                    

JUDETUL  CARAS SEVERIN 

COM.SLATINA TIMIS 

 CONSILIUL  LOCAL         H  O T A R A R E 

 

                                       PRIVIND  APROBAREA   CONTULUI  DE 

               INCHEIERE A EXERCITIULUI   BUGETAR PE TRIM.II, ANUL 2021. 

 

         Consiliul local al Com.Slatina Timis ,intrunit in sedinta  ordinara din data de 02.07.2021,avand in 

vedere : 

        Analizand referatul serviciului contabilitate din cadrul unitatii Nr.227  din 23.06.2021, privind 

incheierea exercitiului bugetar pe  Trim.I ,anul 2021  : 

        Analizand  si referatul de aprobare  nr.228  si proiectul de hotarare nr.229 din 24.06.2021,  prezen-

tata si intocmita de catre primarul comunei  in  plenul sedintei si insusita de catre toti consilierii prezenti. 

         In baza prevederilor cuprinse in art.57 alin.1 lit.a-b;alin.2 ;art.60 ali1-2-3 din Legea nr.273/2006 

privind Finantele Publice locale,cu complectarile si modificarile ulterioare prin O.U.G nr.63/2010: 

                  In temeiul   Ordinului MFP nr.3155/15.12.2020 de aprobare a Normelor Metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar pe anul 2020,publicat in MO nr.1245/17.12.2020 si OMFP nr.3208/24.12. 

2020,publicat in M.O nr.1291 din 24.12.2020 si ale art.2 alin.1 pct.28 si art.58 din Legea nr.273/2006 : 

        Tinand cont de avizul  favorabil  al comisiei buget finante din cadrul Consiliului local: 

        In temeiul prevederilor art.129 alin.1 si alin.2,lit.b ,alin.4 lit.a,lit.d,lit.e,lit.f,lit.g,alin.7;art. 

133 alin.1,alin.2 lit.a art.134 alin.1 lit a,alin.2 alin.3 lit.a ,alin.5 ,alin.6;art.135,art.136;art.137: 

art.138;art.139 alin.1,alin.2,alin.3 lit.a alin.4,alin.5 lit.a;art.140 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ,cu modificarile si complectarile ulterioare: 
 

 

 

       CONSILIUL  LOCAL  ADOPTA  PEZENTA    HOTARARE: 

 

         Art.1.    Se    aproba   contul  de incheierea a  exercitiului bugetar pe Trim. II,pe an 2021, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta. 

        Art.2 Cu ducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei se insarcineaza Primarul comunei  care   

impreuna cu serviciul contabilitate  din cadrul unitatii va duce la indeplinire prevederile prezentei. 

Art.3   In  conformitate cu prevederile art.200 si art.255 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ prezenta se va comunica dupa cum urmeaza: 

 Institutiei Prefectului Judetului  Caras Severin. 

 Directiei Finatelor Publice  Caras Severin. 

 Persoanelor nominalizate la art.2.  

 Se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediu sip e seitul propriu . 

 

                       Prezenta hotarare a fost adoptata astfel: 

    Nr.  Consilieri alesi ai Comunei Slatina Timis   = 11 

    Nr.  Consilieri Prezenti in cadrul sedintei           = 10 

    Nr. VOTURI  Pentru                                           = 10 

    

 

                 PRESEDINTE   DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA 

                    Cons.V.DRAGOMIR                                                       SECRETAR GENERAL, 
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