
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                         
  HOTĂRÂREA   nr.   32  /2020 

Privind aprobarea execuţiei bugetului general al comunei Gălăuțaș  

pe trimestrul I  al anului 2020 

 

   Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de  30 aprilie 2020;  

 

   Având în vedere: 
  -  Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 5/58/16.04.2020; 

 - Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr.5/59/16.04.2020, privind 

execuţia bugetului general al comunei Gălăuțaș pe trimestrul I al anului 2020;  

 -Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

art.49  alin.12 si 13;   

 -Legea nr. 82/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș nr. 

27/15.04.2020;  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 

comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice , 

a drepturilor cetăţenilor nr.6/ 76/ 2020, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 

protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/74/2020, comisia de 

specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr.6/ 81/2020;  

 In temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit . b), alin.4 lit. a), art. 139 alin. 1, alin.3, lit 

a), art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Aprobă execuţia bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul I al anului 

2020, cuprins în capitolele de venituri şi cheltuieli, detaliat pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi 

aliniate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului- Judetul Harghita , primarului 

comunei Gălăuţaş şi compartimentului contabilitate şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

Primăriei comunei Gălăuţaş şi publicarea pe site-ul www.primariagalautas.ro. 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul, contabilul şi secretarul  

general al localităţii.  

                            

Gălăuţaş, la 30 aprilie 2020 

 

 

  Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                                ………………………     

Ramona-Maria-Cristina TORNEA               Monica-Camelia MORAR 

 

 
 
 

http://www.primariagalautas.ro/

