ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA BALTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local
al comunei Balta Alba la sfarsitul anului 2020.
Consiliul local al comunei Balta Albă, judetul Buzau, întrunit in sedinta de lucru
ordinara in data de 20.04.2021;
Având în vedere:
- Raportul nr.1858/05.04.202 l, a Compartimentului financiar contabil,
impozite si taxe locale ;
- Referat de aprobare nr.1859 /05.04.2021, a Primarului comunei Balta Alba;
- Rapoartele de avizare ale proiectului de hotărâre, emise de Comisiile de
specialitate a Consiliului Local Balta Alba nr.91,92,93/20.04.2021;
- prevederile OG nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
)
-In temeiul art.129,alin. l,alin.2,lit.b,alin.4,lit.a si
art.133,alin.2,lit.a,art.139,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3
iulie 2019 ,privind codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

)

Art.I. Se aproba contul de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba,
judeţul Buzău, la sfârşitul anului 2020, conform anexelor nr. !(a si b) , nr.2 si nr.3.
Anexele nr.1 (a,b)2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul
comunei Balta Alba prin Compartimentul Financiar Contabil, Impozite si Taxe
Locale.
Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica
Primarului comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se
comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu
privire la legalitate.
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Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Balta Alba, în şedinţă ordinara din
20 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. I) din Legea nr. 57/2019 Codul
administrativ cu un număr de -I O- voturi pentru si I abtinere din numărul total de 11 consilieri locali în
Junc/ie şi -11 consilieri prezenţi la vot.
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