ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA REBRA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local
al comunei Rebra pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2020, în
prezenţa a... consilieri;
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Rebra cu nr. 565 din 20.05.2020 ;
Raportul nr. 566 din 20.02.2020 a compartimentului contabilitate al Primăriei
comunei Rebra ;
Avizul cu nr. 576 din 27.05.2020 a Comisiei economice de specialitate pentru
probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
Hotarârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 10/2019 privind încheierea execuţiei
bugetare pe anul 2018;
Hotarârea Consiliului local al comunei Rebra nr. 7/2019 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2019;
Art. 5, 9, 27 şi 37 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie
1991
REPUBLICATA cu modificările si completările ulterioare;
Prevederile art.57 art.58, art.70, şi art .73, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale.
Cap. V din Legea 339 /2004 Legea- cadru privind descentralizarea ;
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice;
ORDIN Nr. 3751 și 3799/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 201
În temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 129, alin. 2 lit. ”b”, alin.4 lit.”a” art. 139
alin.3 lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,
privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al comunei Rebra pe
anul 2019, potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Rebra şi compartimenul contabilitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Rebra şi se va comunica cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud;
- Primarului comunei Rebra
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu____ voturi „ pentru” din ______ consilieri prezenţi.
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