
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei

Nucet pe anul 2020

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  01.03.2021,
Având în vedere:

– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.2/12.02.2021;

– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei
Nucet înregistrat sub nr.1440/12.02.2021;

– Raportul de specialitate al șefului birou financiar contabil impozite și taxe,
înregistrat sub nr.1786/23.02.2021;

– Prevederile cap. III, sectiunea nr.4, art.57 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 139, alin.3, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

– avizul comisiei de specialitate al Consiliului local Nucet.

  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al comunei Nucet
pe anul 2020, conform anexei nr.1 și al bugetului pe activități autofinanțate pe anul
2020 conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă excedentul secțiunii de funcționare la 31.12.2020 în
valoarea de 69.159,05 lei și deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 299.711,86
lei, rezultând un deficit al anului 2020 în valoare de 230.552,81 lei.

Art.3. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar al anului 2020 în valoare de
230.552,81 lei din excedentul anului precedent.

Art.4. Se aprobă excedentul secțiunii de funcționare al activităților
autofinanțate la 31.12.2020 în valoarea de 29.042 lei.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul
financiar contabil impozite și taxe.



Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
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 al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
       Marian BUNGETE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                Elena Claudia POPESCU

Nr. 11
din 01 martie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    ..12...

Hotărârea a fost adoptată cu  ..11..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …1...     abțineri.
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