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  H O T A R A R E 
privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Sieu Magherus pe anul 2020  

 

 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă 
ordinară  ,în data de  31.05.2021 ; 

Avand in vedere: 

           - Referatul de aprobare nr. 3802 / 21.05.2021 intocmit de primarul comunei Sieu 

Magherus; 

-raportul de specialitate intocmit de d-na Banc Mariana Rodica referent superior in 

compartimentul contabilitate inregistrat sub nr.3791/21.05.2021; 

            -avizul comisiei de specalitate nr.1 din cadrul Consiliului local Sieu Magherus inregistrat 

sun nr.20 /27.05.2021; 

 -prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.15 /18.02.2020 privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020;                               

-prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.32 /28.05.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020;                               

      -prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.42 /24.07.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020;                               

-prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.47 /31.08.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020;                                      

             -prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.48 /25.09.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020; 

             -prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.57 /27.11.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020;  

              -prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.64 /15.12.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020; 

              -prevederile Hotararii Consiliului local Sieu Magherus nr.74 /28.12.2020 privind 

rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020;       

 -prevederile art.57 alin.1 din  Legea nr.273/2006 Lege privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 82 / 1991 Legea contabilitatii,republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

-prevederile  Ordinului nr.  3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica,republicata ; 

            -prevederile  art.129 alin.1 si 4 lit.a  ,art.139 alin. 1 si 3 lit.a  din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;; 
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          In temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;; 

 

 

H O T A R A S T E: 
 

 
          Art.1.Se aproba contul de executie a  bugetului local  pe anul 2020  la sectiunea de 

functionare cat si la sectiunea de dezvoltare la   partea de venituri  conform anexei 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2.Se aproba contul de executie a bugetului local pe anul 2020 la sectiunea de 

functionare cat si la sectiunea de dezvoltare la partea de cheltuieli conform anexei nr 2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

  
Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Sieu Magherus  

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,  voturi pentru 12 ,abţineri - ,împotrivă-.     

 
Art.4.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului comunei cu: 

-Primarul comunei Sieu Magherus; 

-Compartimentul de contabilitate  din cadrul primariei comunei Sieu Magherus; 

-Institutia Prefectului-judetul Bistrita Nasaud; 
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