
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

 

privind : aprobarea contului de execuţie al bugetului general al comunei Scrioaștea,  

    pe trimestrul II al anului 2021 . 

 

Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, jud. Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 20.07.2021, 

Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr. 

4326 / 01.07.2021; 

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 

4431/08.07.2021; 

- H.C.L. nr.14 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local, a estimărilor 

pe anii 2021 – 2023 și a listelor de investiții ale comunei Scrioaștea, pe anul 

2020, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile art.57 alin.1 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr.5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;  

- Secţiunea a 4-a Execuţia bugetară din Legea nr.273/2006 a finanţelor 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare 

anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și 

pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor 

publice în domeniul contabilității instituțiilor publice ; 

- prevederile art.128 alin.4 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Scrioastea; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea   

actelor normative; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulerioare; 

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2) și ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 



 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

Art.1. – Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local al Comunei 

Scrioaștea la 30.06.2021, însoțit de situațiile financiare și celelalte documente 

prevăzute de lege, conform anexelor la prezenta . 

Art.2. – Prezenta se va comunica,prin grija secretarului general al unității 

administrativ – teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorirăților, instituțiilor și 

persoanelor interesate . 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Rădiță Florin-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate,  

          Secretar general al U.A.T. Scrioaștea, 

            Elena CERNEA 
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