
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local, ale bugetelor instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, și a situațiilor financiare anuale 

la data de 31 decembrie 2020 

 

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile: 

-art. 57, alin. 1 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Gherăeşti nr. 18/17februarie 2020, privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2020; 

Examinând referatul de aprobare nr. 1186/12.02.2021 și raportul de specialitate întocmit 

de către şeful Biroului Financiar Contabil înregistrat sub nr. 1370/18.02.2021; 

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gherăeşti; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, art. 129, alin. 4, lit. a din O.U.G nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă conturile anuale de execuţie ale bugetului local, ale bugetelor 

instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2020,  

conform anexelor 1 - 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2020, conform 

anexelor 11 - 23 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Primarul Comunei Gherăeşti, și  Șeful Biroului Financiar Contabil, vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.3.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, 

instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ 

CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

Nr. 15 

Din 26 februarie 2021 
                              Contrasemnează 

                              Secretar general, 

                      Marcela PĂLĂNCEANU  

 
Adoptată în şedinţa din 26 februarie 2021 cu un număr de 15 voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


