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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 
 

HOTARARE 
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe  anul 2020 precum 
si situatiile financiare  

 
Consiliul local al comunei Mihailesti, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
¾ referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr. 714 din 

09.02.2021; 
¾ raportul de specialitate înregistrat sub nr. 797 din 11.02.2021, 
¾ avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti                                                             
¾ prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Mihailesti nr. 6/ 

17.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihailesti pe anul 2020; 
¾ prevederile Hotararilor Consiliului Local al Comunei Mihailesti nr. 

14/14.04.2020, nr.17/21.04.2020, nr. 20/29.05.2020, nr.26/26.06.2020, nr.28/ 
22.07.2020, nr.34/24.08.2020, nr.37/11.09.2020, nr.42/17.09.2020, nr.46/ 
17.11.2020, nr.51/21.12.2020, privind rectificarile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ale bugetului propriu al comunei Mihailesti pe anul 2020; 

¾ prevederile Ordinului nr. 3155/ 15.12.2020 al ministrului finantelor pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 
2020; 

¾ prevederile Ordinului nr. 28/ 12.01.2021 al ministrului finantelor publice 
privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate  întocmite de instituţiile 
publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea  unor ordine ale 
ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice; 

¾ prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

¾ prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1/ 2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 
privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare 
întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de modificare 
şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor publice; 

¾ prevederile art. 129, alin. 4, lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 196, alin.1, lit a, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ: 

                                      
HOTARASTE 

 
 Art.l Se aproba contul de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Mihailesti pe anul 2020 prevazut in anexa nr. 1.  
Art.2 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2020, bilant 

prevazut in anexa nr. 2. 
Art.3 Se  aproba contul de rezultat patrimonial, cont prevazut in anexa nr. 3. 
Art.4 Se aproba situatia fluxurilor de trezorerie si fluxurilor la bancile 

comerciale, situatii prevazute in anexele nr. 4/1 si nr. 4/2. 
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Art.5 Se aproba situatia privind disponibilul din mijloace cu destinatie 
speciala, situatie prevazuta in anexa nr. 5. 

Art.6 Se aproba situatia modificarilor in structura activelor nete, prevazuta in 
anexa nr. 6. 

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. 

Art.8 Se aproba situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice 
din administratia locala, situatie prevazuta in anexa nr.8. 

Art.10 Anexele 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1.1,7/1.2, 7/2.1, 7/2.2, 8  fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.11 Primarul si compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale, 
achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.12 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.  
                                                       
 

Preşedinte de sedinţă, 
Rada - Rodica BRATOSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihăileşti  
26.02.2021 
Nr.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 
26.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.  
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