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HOTARAREA NRz-/2020
privind aprobarea executlei bugetului local al comunei Baia de Crig si a contului de executie
al bugetului din venituri proprii si subventii din bugetul local pe trimestrul 1202Q

i.r,
r*-

coNslLtUL LOCAL AL COMUNET BA|A DE CRI$,JUDETUL HUNEDOARA;
AvAnd in vedere Referatul de aprobare nr. 17128118.03.2020a prlmarului comunei Baia
de Cris din care rezulta necesitatea aprobarii executiei bugetului local al comunei Baia de Cris
pe trimestrul12020
Tinind cont de raportul comparlimentului buget-contabilitale nr.27128 din 21.04.2020 si
avizul comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si
urbanism din cadrul consiliului local nr.27l21l27 .04.2020
ln temeiul arl.49 alin.12 si 13 din Legea 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificarilesi completarileulterioare,aleLegii bugetului destatpeanul2Q20 nr.512020,ar1.7
alin.2 din Legea nr. 52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata,cu modificari si completari ulterioare precum 9i ale ar1.129 alin.2 lit.b,alin.4
lit.a,art.139 alin'1,alin.3 lit a si art'196 alin.1 lit.a din Ordonan{a de urgen{d nr.5712019 privind
codul administrativ cu modificarile sr completarile ulterioare

HorAnA$rE:
Art.1 -Aproba executia bugetului local al comunei Baia de Cris pe trimestrul 12020 pe
cele doua sectiuni
Sectiunea de functionare la partea de venituri in suma de 1.030.701 lei si la partea de
cheltuieli in suma de 692.623 lei , rezultind un excedent de 338.078 lei
Sectiunea de dezvoltare la parlea de venituri in suma de79.728 lei si la partea de cheltuieli in
suma de 79]28|ei rezultind un excedentde 0lei ,conform anexei nr.1
Art.2.-Aproba contul de executie al bugetului din venituri proprii si subventii din bugetul
local pe sectiunea de functionare : la venituri in suma de 450 lei iar la partea de cheltuieli in
suma de 0 lei , rezultind un excedent de 450 lei, conform anexei nr.2
Art.3.- Anexele nr.1 -2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4: Prezenta se poate contesta in termen de 30 zile conform Legli 55412004 la
Tribunalul Hunedoara.
Art.5;Prezenta hotdrdre se comunicd lnstitutiei Prefectului Judetul Hunedoara,
Primarului Comunei Baia de Crig 9i compartimentului buget-contabilitate
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