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CONSILIUL LOCAL VADU CRISULUI 
JUDETUL BIHOR 

 
 

PROIECT DE HOTARARE 
Privind  privind aprobarea contului de executie a bugetului  

al Comunei Vadu Crisului la 31.12.2019 
 

         Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), 
alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari. 

           Avand in vedere dispozitiile OUG  57/2019 privind Codul Administrativ 
                          Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                           Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                          Avand in vedere  - Raportul de specialitate privind  aprobarea contului de executie a bugetului  Comunei  
Vadu Crisului , nr. 972 din 20.02.2019 
                          
                                        Vazand votul majoritatii consilierilor locali prezenti ; 
                                      Consiliul Local al comunei Vadu Crisului, judetul Bihor,  

 
H O T A R A S T E 

 
    Art.1  Se aprobă contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2019, conform 
anexelor 1-4, parte integranta din prezenta hotarare, respectiv: 

• Anexa 1 - contul de executie buget  local - venituri (Anexa 2 la situaţia financiară) 
•  Anexa 2 - contul de executie a bugetului local - cheltuieli ( Anexa 3 la situatia  financiară)  
• Anexa 3- contul de executie a bugetului institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii (de subordonare locală) - venituri (Anexa 8 la situaţia financiară) ; 
•  Anexa 4 - contul de executie a bugetului de venituri proprii +subventii - cheltuieli (Anexa 9 la situaţia 

financiară); 
• Anexa 5 - bilant la data de 31.12.2019 
• Anexa 6 – contul de rezultat patrimonial 
• Anexa 7 – Situatie privind insolvabilii, facilitatile acordate si ramasita la 31.12.2019  
 

 
Art.2   Prezenta hotarare se incredinteaza spre ducere la indeplinire primarului comunei si se va comunica cu : 

 
• PRIMAR  
• SECRETAR 
• SEF BIROU CONTABILITATE 
• PREFECTURA JUD. BIHOR 

 
INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 
COSMA DOREL 


