
  
                                       

                                 
                           

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și dezvoltare ale 
bugetului local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul IV, anul 2020 

 
 Având în vedere: 
 

a) prevederile art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

b) prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.c) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
  analizând execuția bugetului local pe trimestrul IV,  anul 2020,  
  ținând cont de situațiile financiare aferente anului 2020, până la data de 31 decembrie, care se 
compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația 
modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexele la 
situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative, 
    luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 19 din 02.03.2021 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
982 din 02.03.2021 ; 

b) raportul biroului buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite, înregistrat sub nr. 983 
din 02.03.2021;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism;  
 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al comunei Horodniceni la finele trimestrului 
IV, anul 2020, pe secțiuni, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial 
Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, 
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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