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ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Mihailesti pe  anul 2019 precum si situatiile 
financiare  

 
 

 Consiliul local al comunei Mihailesti, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

¾ referatul de aprobare al primarului comuniei inregistrat la nr. 662 din 
07.02.2020; 

¾ raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de 
resort, înregistrat sub nr.677 din10.02.2020  

¾ avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Mihailesti 

¾ prevederile Ordinului nr. 3751/2019 al ministrului finantelor publice 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al 
anului 2019; 

¾ prevederile Ordinului nr. 1998/2019 al ministrului finantelor publice 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in 
anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in 
domeniul contabilitatii publice;  

¾ prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Mihailesti nr. 15/ 
18.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti pe anul 2019; 

¾ prevederile Hotararilor Consiliului Local al Comunei Mihailesti nr. 29/ 
26.06.2019, nr.41/22.08.2019, nr. 51/23.10.2019, nr.61/27.11.2019, nr. 
68/17.12.2019 privind rectificarile nr.1,2,3,4,5 ale bugetului propriu al comunei 
Mihailesti pe anul 2019; 

¾ prevederile art. 57 alin. 1, 2 si 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 196 alin .1 lit ”a“ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/ 2019 privind Codul Administrativ. 
                                       

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.l Se aproba contul de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Mihailesti pe anul 2019 prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare.  
 Art.2 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2019, bilant 
prevazut in anexa nr. 2. care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3 Se  aproba contul de rezultat patrimonial, cont prevazut in anexa nr. 3. 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.4 Se aproba situatia fluxurilor de trezorerie si fluxurilor la bancile 
comerciale, situatii prevazute in anexele nr. 4/1 si nr. 4/2, care fac parte integranta 
din prezenta hotarare.  
 Art.5 Se aproba situatia privind disponibilul din mijloace cu destinatie 
speciala, situatie prevazuta in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
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 Art.6 Se aproba situatia modificarilor in structura activelor nete, prevazuta in 
anexa nr. 6. care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.7 Se aproba situatia activelor fixe amortizabile, prevazuta in anexa 7/1.1-
cresteri si in anexa nr. 7/1.2-reduceri, precum si situatia activelor fixe 
neamortizabile, prevazuta in anexa nr. 7/2.1-cresteri si in anexa nr. 7/2.2-reduceri. 
care fac parte integranta din preyenta hotarare. 
 Art.8 Se aproba situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor 
publice din administratia locala, situatie prevazuta in anexa nr.8 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 Art.9 Primarul prin compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale, 
achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
       Art.10. Secretarul general al comunei Mihăilești va comunica prezenta hotărâre 
autorităților, persoanelor fizice și juridice interesate. 

 
 

Preşedinte de sedinţă, 
Cristiean MARIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                              Violeta – Adelina TUDOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihăileşti  
17.02.2020 
Nr.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 
17.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 11 voturi pentru, 0. abţineri şi 0. voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  
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