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HOTÃRÂREA NR. 47 

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al municipiului Medgidia precum 

și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvențiii precum și a situațiilor financiare 

inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal în ședință ordinară în data de 28 mai 2020, având în vedere: 

   - proiectul de hotărăre nr. 54 și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare nr. 11114/15.05.2020 a primarului 

municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

        - raportul de specialitate nr. 11092/14.05.2020  al Direcției economice, întocmit de Șef serviciu Buget-

Contabilitate  ; 

      - art. 2 pct. 45, art. 8 lit. a) și c), art. 57 alin.(1), (3) și (4) din Legea 273/2006 privind  finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare; 

   - Ordinul nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2019 și Ordinul nr. 3799/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019; 

art. 137 alin(1) și art. 138 alin.(4) din Constituția României;  

   - prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;  

Aviz Comisia A 

   - raportul de specialitate emis sub nr. 11267/18.05.2020 întocmit de compartimetul RPP privind îndeplinirea 

cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;  

        În conformitate cu  prevederile art. 75 alin.(1) lit.b, art. 84, art. 87 alin.(1), (2) și (3), coroborat cu art. 105 

alin. (1), art.129 (2) lit.b) și alin.(4) lit. a), art. 154 și art. 155 (1) lit. a și c, alin.(4) lit. a și b, din OUG 57/2019  

privind Codul Administrativ; 

În temeiul  art.  196 alin (1) din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
         Art.1. (1) Aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului propriu al municipiului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Medgidia al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții precum și a situațiilor 

financiare inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2019. 

            (2) Execuția bugetului local și al instituțiilor publice  finanțate din venituri proprii și subvenții, întocmită 

pe cele două secțiuni, și situațiile financiare în conformitate cu datele prezentate în raportul de specialitate nr. 

11092/14.05.2020 cu anexele aferente constituie anexă, parte integrantă la prezenta. 

Art. 2. (1) Răspunderea pentru încadrarea în prevederile legislaţiei specifice în vigoare a operaţiunilor de 

încheiere a execuţiei bugetului local pe anul 2019 revine ordonatorului de credite. 

           (2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației în susținerea 

hotărârii revine persoanelor semnatare  în calitate de specialiști ce au întocmit și susținut proiectul de hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și 

compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
   
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16  voturi ,,pentru” si 2  voturi ,,abtinere” Pricop C si  Vlădescu L  din numărul de 18  consilieri 

prezenți  la ședință ( lipsește  dnul consilier Butnaru M.)  și un   număr de  19 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  

Hot.,1 primar,1 ex D.ec Afisat –CI Red 4 ex. 

                 Medgidia 28  mai 2020 
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