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ROMANIA 
JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.__g_d_. 
PRIVITOR LA: Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anu/2019. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe data de 
28 mai 2020,la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Miron Ion, ales in 
sedinta de consiliu din data de 09 martie 2020; 

Luand in dezbatere: 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.1. 758 din 14 aprilie 2020 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-1 Oprisor Mircea,primarul comunei, cu privire la aprobarea contului de incheiere a 
exercitiului bugetar pe anul2019; 

-Raportul compartimentului contabilitate, inregistrat la nr.1 . 759 din 14 aprilie 2020; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.~.225 din 25 mai 2020, Avizul 
Comisiei Buget- Finante,inregistrat la nr.2.226 din 25 mai 2020 si Avizul Comisiei pentru Invatamant, 
Cultura, Sport, Protectie Sociala, inregistrat la nr.2.227 din 25 mai 2020, prin care se propune aprobarea 

proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ; 
Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr.2.228 din 25 mai 2020; 
Respectand procedura prevazuta de art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala 

in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare,conform procesului-verbal de afisare 

publica nr.1. 760 din 14 aprilie 2020; 
In conformitate cu prevederile art.5 7. alin.(J) . lit.(a,b). din Legea nr. 273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 
3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 

''- 2019, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.129. alin. (2). lit. (b)., alin. (4). lit. (a). din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare; 

În temeiul art.J39. alin.(3). si art.l96 alin.(J). lit.a) . din O. UG. nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ulterioare, cu un număr de 11 voturi "pentru" din totalul de 11 voturi 
exprimate, adoptă următoarea 

HOTARARE 

Art.l.-Se aproba contul de incheiere a exercitiului financiar pe anul 2019, care cuprinde la partea 
de venituri suma de 5.825.872 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 6.822.270 lei,cu un deficit de -

996.437lei, dupa cum urmeaza: 
-sectiunea de functionare cu o valoare de 3.318.345 lei la partea de venituri si 2.852.851 lei la 

partea de cheltuieli, rezultand un excedent de 285.494 lei; 
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-sectiunea de dezvoltare cu o valoare de 2.687.532 lei la partea de venituri si 3.969.419 lei la 
partea de cheltuieli, rezultand un deficit de -1.282.887 /ei. 

Art.2.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 
intermediul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei Otesani. 

A rt.3.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei Otesani pentru aducere la 
indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Val cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

2 

CONTRASEMNEAZA PEN TRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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