ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MEREŞTI

HOTĂRÂREA NR. 24/2020
privind aprobarea Contului de execuţie ale bugetului local al Comunei Mereşti pentru
trimestrul I al anului 2020
Consiliul Local Mereşti, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iunie 2020
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Meresti,
- Expunerea de motive nr. 472/02.06.2020 al primarului comunei Mereşti privind
aprobarea contului de execuţie ale bugetului local al Comunei Mereşti pentru trim. I/2020
- Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate din cadrul Primăriei
Mereşti, nr. 1473/02.10.2019,
- Prevederile art. 20, alin. 1, lit. c, art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- procedurile privind Contul de execuţie, intocmirea, conţinutul şi structura anexelor
conform prevederilor Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul MFP nr. 1998/2019 privind aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30.06.2019 și pentru
modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității propun spre aprobare,
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.129 alin.1 litera b, alin. 4, lit. a, 139, alin.3. lit. a. Art. 196,
alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂREŞTE:
Art.1. –Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Comunei Mereşti pentru
trimestrul I al anului 2020, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Comunei Mereşti precum şi Compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu
al Primarului.
Art.3. Hotărârea se comunică:
Primarul comunei Mereşti
Compartimentul finanţe-contabilitate
Instituţia Prefectului Judetului Harghita
Administraţia Judetene a Finanţelor Publice Harghita.
Mereşti, la 29 iunie 2020
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