
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
         Privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli

a comunei Nucet la 24.12.2020

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de
29.12..2020,
 având în vedere:
-  raportul de specialitate al șef birou financiar contabil         impozite și taxe
înregistrat sub nr. 10556/24.12.2020;

– referatul de aprobare al primarului comunei Nucet, înregistrat la nr.
10558/24.12.2020;

– prevederile sectiunii nr.4, art.49, alin.12 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

– prevederile  art. 154, alin.4, lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul comisiei de specialitate .
În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local al comunei Nucet
la 24.12.2020 în valoare de 9.261.928,8 lei, conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

– 4.737.817,95 lei secțiunea de funcționare
– 4.524.110,85 lei secțiunea de dezvoltare.

Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local al comunei
Nucet la 24.12.2020 în valoare de 8.908.358,68 lei, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

– 4.576.306,4 lei secțiunea de funcționare
– 4.332.053,28 lei secțiunea de dezvoltare.

Art.3. Se aprobă excedentul la 24.12.2020 în valoare de 353.569,12
lei, din care secțiunea de funcționare la 161.511,55 lei și secțiunea de
dezvoltare 192.057,57 lei.

Art.4. Se aprobă execuția veniturilor bugetului comunei Nucet pe
activități autofinanțate la 24.12.2020 în valoare de 184.179,34 lei conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului comunei Nucet pe
activități autofinanțate la 24.12.2020 în valoare de 172.467,93 lei conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă excedentul la 24.12.2020 în valoare de 11.711,41



lei.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității

prin biroul financiar contabil impozite și taxe.
   Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general

al unității administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul
Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei
Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în Monitorul oficial local.
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