
 
    Avizat pentru legalitate  

secretar 
P R O I E C T  D E H O T Ă R Â R E nr. 437/16 din 15.01.2021 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la  31 decembrie  
2020 

        
            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ ,  modificat şi 
completat ulterior ; 
            Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de domnul Daneluș Costea, Primar al  orașului 
Slănic, nr._______ din ____.01.2020,    Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu 
privire la necesitatea aprobării contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2020, 
nr.______          din ___ ianuarie 2021; 

 Având în vedere: 
-  art.49 alin. (12)  din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
            În temeiul art. 129, alin. ( 4), lit.a),  art. 139, alin (1) și  ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi completat 
ulterior ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. - Se aproba contul de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic , încheiat la data de 
31.12.20120, Sectiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.1 şi nr.2 . 
           Art. 2. - Se aprobă contul de execuţie al activitătiilor  autofinanţate “Oraş Slănic- Activitate 
economica” , încheiat la data de 31.12.2020, conform anexei nr.3. 
           Art. 3. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar contabil 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .  
  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
FLORINEL CHIPEȘIU 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR general al oraşului , 

                                                                                                                Isabela Cerasella Cojocaru 
                                                                            
Slănic, 28 ianuarie 2021 
Nr. ___                     
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  ___ voturi  „pentru”, __ „împotrivă” şi ___ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar: 8 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 
 
 



 

 
Nr.438/17  din 15 ianuarie 2021 

 
       REFERAT DE APROBARE  
 

1. TITLUL ACTULUI  ADMINISTRATIV  
  

                 Proiect de hotărâre  privind   aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
oraşului Slănic, încheiat la  31.12.2020 
 

2. MOTIVUL EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV 
     
                  Având în vedere  prevederile art. 49,  alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “ În lunile aprilie, iulie şi 
octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare, de către 
autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului 
împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:  
a) să nu înregistreze plăţi restante;  
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, 
să fie mai mare decât zero”  
           Execuţia bugetului local  a fost  întocmită  pe cele doua secţiuni  funcţionare şi dezvoltare 
prezentate în anexele nr.1 şi 2 .  
           Execuţia bugetului activităţilor autofinanţate   a fost  întocmită  pe cele doua secţiuni  funcţionare 
şi dezvoltare  în anexa 3 

Faţă de cele mai sus prezentate propun următoarele: 
- aprobarea  contul de executie al bugetului local al oraşului Slănic , anexele 1 şi 2 şi al 

activitătiilor  autofinantate “Oraş Slănic- Activitate economica” ,  anexa  nr.3 încheiat la 
31.12.2020. 

 
PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 
 
 

 


