
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

          Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare  pentru anul 2019 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava: 

 Analizând referatul de aprobare nr.716 din 04.02.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul  compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1466 

din 04.03.2020 şi: 

 - raportul comisiei pe domenii  pentru  programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local; 

 Având în vedere prevederile art.57 alin. 1 şi 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din  Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”, alin.4 litera  ”a”, art.139 alin.3 litera ”a” și art.196 

alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.555 din 05.07.2019; 

  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie bugetară, pentru anul 2019, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Prevederile prezentei hotărâri, se vor aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi vor fi 

comunicate de către secretarul general al comunei Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru 

controlul de legalitate. 

 

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

 

P r i m a r, 

 

Gavril Pardău 

 

 

 

 

 

                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                           Secretar general al comunei, 

                                                                         Mariana Ivan 

Nr.715 din 04.02.2020 

 

 

 

 



         

  

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.716 din 04.02.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE, 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Conform Art. 57. - (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare : Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre 

aprobare autorităţilor deliberative, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. 

(2), în următoarea structură:  

a) la venituri:  

- prevederi bugetare iniţiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

- încasări realizate;  

b) la cheltuieli:  

- credite bugetare iniţiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plăţi efectuate.  

 Aliniatul (4) al aceluiaşi articol prevede că situaţiile financiare anuale se prezintă de către 

ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative.  

 Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.63 alineat (4) lit. b, din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care prevede ca atribuţie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a contului de 

încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-a întocmit contul de 

execuţie al anului 2018 ce cuprinde veniturile şi cheltuielile bugetului comunei Coşna . 

 În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, propun 

Consiliului Local al comunei  Coşna, adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentat în 

proiectul iniţiat în conformitate cu prevederile art.136 alin. din OUG.nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

P R I M A R, 

 

Gavril Pardău 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.717 din 04.02.2020                                    Data afişării pe panou afişaj :04.02.2020 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de încheiere a execuţiei bugetare 

pentru anul 2019. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul  general al comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 15.02.2020 , se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul  general al comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul  general al comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de 

art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  contului de încheiere a execuţiei bugetare pentru anul 2019. 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

Nr.717  din 04.02.2020    

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am procedat la 

afişarea anunţului privind „1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de încheiere a 

execuţiei bugetare pentru anul 2019”. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.1032 din 14.02.2020  

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii  „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea  contului de încheiere a execuţiei bugetare pentru anul 2019”. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.718 din 04.02.2020 

 

 

 

  Către, 

                     SEF SERVICIU-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

  Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a 

execuţiei bugetare pentru anul 2019” , cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării 

acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre  pe data de  

04.03.2020. 

 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Gavril Pardău                                                                                   Mariana Ivan 

 

 

 

 

Am primit azi 04.02.2020 

Proiectul  nr.715/2020 cu documentația 

Sef serviciu 

Todașcă Claudia 

__________________________ 

 

 


