ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare
ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
pe trimestrul IV al anului 2019
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău
Având în vedere:
- referatul domnului viceprimar al comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul
Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform
prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
înregistratat la nr.15/10.02.2020
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.16/10.02.2020,
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat la nr.17/10.02.2020,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ,
In conformitate cu :
- prevederile art.11 alin (2) , art.49, alin.(12) şi alin (13) şi alin 73 alin (3) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile art.129 alin.(2),lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ ,
- prevederile art.36 alin (10) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata ,
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.14/2019 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019,
cu modificările şi completările ulterioare ,
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.16/2019 privind aprobarea
bugetului general consolidat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019,cu
modificările şi completările ulterioare ,

-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1998/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale şi a unor raportări financiare ale instituţiilor publice în anul 2019 ,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul
contabilităţii publice ,
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi alin (3) lit.a) coroborat cu prevederile
art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019,
după cum urmează:
EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV 2019
INDICATOR
VENITURI
CHELTUIELI
VENITURI
CHELTUIELI
VENITURI
CHELTUIELI

BUGET LOCAL
PREVEDERI
PREVEDERI
DEFINITIVE
INIȚIALE
BUGET CENTRALIZAT
17.499.290
22.064.300
18.569.130
23.134.140
BUGETUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
4.835.820
5.054.820
4.835.820
5.054.820
BUGETUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
12.663.470
17.009.480
13.733.310
18.079.320

-lei-

ÎNCASĂRI/PLĂȚI
REALIZATE
5.791.487
6.843.134
4.555.142
4.550.416
1.236.345
2.292.718

Art.2 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor și persoanelor interesate.
Preşedinte de Şedinţă
Consilier local ,
Grigore Dumitru

Contrasemnează
Secretar General al Comunei Săgeata
Iancu Viorica Raimonda

Nr.8, Sageata – Buzău /24.02.2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa de ordinară
din data de 24.02.2020 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă

