
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 
    

HOTĂRÂREA NR.  11/2020 
privind  aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Leliceni aferent trimestrului IV al anului 2019 
 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data 
de 20 martie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 59 /2020; 
Având în vedere:  

-  proiectul de hotărâre nr. 15/2020 iniţiat de primar în baza rapoartelor de 
specialitate elaborate de consilierul cu atribuţii contabile din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Leliceni; 

- referatul de aprobare nr. 16/2020 înaintat de primarul comunei privind 
aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV anul 2019; 

-  raportul de specialitate întocmit de Compartimentul contabilitate, buget-
finanțe, taxe și impozite din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Siculeni;  

- raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local Leliceni; 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.12 al Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu 
modificările şi completările ulterioare prin O.U.G. nr. 63/2010, aprobat prin Legea 
13/2011. 

Ținând cont de prevederile:  
- Ordinului Ministrului finanțelor Publice nr.3265/2019 privind reguli de 

elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite  începând cu 
finele trimestrului III al anului 2019 ; 

- Ordinului nr.  3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercitiului bugetar al anului 2019 modificat prin Ordinul nr.3799/2019 
pentru modificarea  și completarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor 
publice 3751/2019; 
  Având în vedere hotărârea consiliului local  nr. 25/2019 pentru  aprobarea 
bugetului local pe anul 2019 şi, estimările pe anii 2020 - 2022, cu modificările 
ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi rectificată prin Legea 
nr.199/1997; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a și art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 



               
HOTĂRÂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă veniturile şi cheltuielile aferente trimestrului IV la bugetul 

local în mii lei: 
 

La venituri 
Prevederi bugetare 4482,92 
Încasări realizate 3116,82 
Din care pentru: 
 Funcţionare 2401,49 
Dezvoltare 715,33 

 
La cheltuieli 
credite bugetare 5338,48 
Plăţi efectuate 3755,75 
Din care pentru: 
 Funcţionare 2247,20 
Dezvoltare 1508,55 

 
Art.2. În baza art.1 se aprobă Contul de execuţie al bugetului local – venituri 

conform anexei nr.1, Contul de execuţie al bugetului local – cheltuieli conform 
anexei nr.2.  

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Harghita, 

ordonatorului principal de credite, AJFP Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare.  
 
 
Leliceni, la data de  20 martie 2020 
 
 
 
    Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier                  Secretar general UAT  
         Biro Lajos                                    Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
Nr.11 
Adoptată în ședința ordinară din data de 20 martie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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