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                 HOTĂRÂREA Nr.2 
din 30 ianuarie 2020 

 

Cu privire la adoptarea contului de execuţie a 
 bugetului local pe anul 2019 

 

 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 30 ianuarie 2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al 
compartimentului financiar-contabil, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare; 
 Având în vedere aspectele, concluziile şi măsurile rezultate în urma analizei contului 
de execuţie bugetară a bugetului local atât la venituri cât şi la cheltuieli la 31 decembrie 
2019; 

În conformitate cu prevederile: 
a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia 

României, republicată; 
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată; 
d) Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din 
Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.  – Se adoptă contul de execuţie a bugetului local al comunei Recea pe anul 
2019, care cuprinde: 

-total venituri secţiunea funcţionare   8.895,09 mii lei 
 -total cheltuieli secţiunea funcţionare   8.881,81 mii lei 
 Excedent secţiunea funcţionare                                       13,28 mii lei 
 -total venituri secţiunea dezvoltare                               16.622,91 mii lei 
 -total cheltuieli secţiunea dezvoltare                             16.517,91 mii lei 
 Excedent secţiunea dezvoltare                                        105,00 mii lei 
 -total venituri                                                                 25.518,00 mii lei 
 -total cheltuieli                                                               25.399,72 mii lei 
 Excedent general                                                              118,28 mii lei 
 Art.2.  - Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului jud.Maramureş, 
Serviciului finanţe-contabilitate,Consiliul Judeţean Maramureş și Trezoreriei Baia Mare; 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
           Gavril-Florin GHERASIM                                                     Contrasemnează 
                                                                           Secretar General, 

                                                      Maria PETRUȘ   
 

  Recea la 30 ianuarie 2020 
  Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 14 
  Hotărâre adoptată cu 9 voturi pentru și 4 împotrivă. 
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