
CONSILIUL LOCAL CENAD 
                           

     

 

                                  

                                                            HOTĂRÂREA NR.20 

                                                               din 30.03.2020 
privind aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiei financiare 

  a comunei Cenad pe anul 2019  

 
           Consiliul local Cenad; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate 

de inițiator al proiectului; 

- Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

  

          În temeiul prevederilor: 

• art. 27 și art.28 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

•  art.57 alin.1 şi alin.4 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr.3751 / 13.12.2019 al Ministrerului Finanțelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2019; 

• art.129, alin.1, alin.4, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 

05.07.2019 privind Codul administrativ;  

•  art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia 

public locală –republicată; 

 

În baza art.196, alin.1, lit.a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 

05.07.2019 privind Codul administrativ;  

 

 

HOTĂRÂSTE: 

 
 

Art. 1-Se aprobă conturile anuale de execuţie bugetară şi situaţiile financiare pe anul 2019  a 

comunei Cenad, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 

urmează: 

• Contul de execuţie al  bugetului local-funcționare și dezvoltare; 

• Bilanţul; 

• Contul de rezultat patrimonial; 

• Situaţia fluxurilor de Trezorerie; 

• Disponibil din mijloace cu destinație specială; 

• Finanțare integrală din buget-Venituri; 

• Finanțare integrală din buget-Cheltuieli; 

• Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă 

cheltuielilor finanțate din FEN postaderare; 

• Venituri, Cheltuieli şi Excedente ale bugetelor locale; 

• Situația plăților efectuate -proiecte FEN post aderare; 

• Situația plăților efectuate -cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă; 

 



• Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 

finele perioadei; 

• Plăți restante; 

• Situaţia unor indicatori referitor la protecţia copilului şi persoanelor cu handicap; 

• Situaţia modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor proprii;  

• Situaţia activelor fixe amortizabile; 

• Situaţia activelor fixe  neamortizabile; 

• Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația 

locală; 

Art.2-Prezenta hotărâre se comunică: 
                         -Institutiei Prefectului Judeţul Timiş-Direcţia controlul legalitaţii   actelor şi 

contencios administrativ; 

                       - D.G.F.P.Timiş; 

                       - Primarului comunei Cenad 
                       - Compartimentului contabilitate, taxe și impozite; 

          - Se va afişa. 
 

 
 
 
 
                                       Președinte de ședință,                                               Contrasemnează, 

                                    Stefanovici Vasa                                                     Secretar general, 

                                                                                                     Marianuţ Miroslav 


