
R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr. 19 din 28 mai 2020 

 

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019 

 

        Consiliul local al  comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

         Având în vedere : 

        - prevederile art.11,alin.(2) , art.57 alin.(1) art.73, din Legea nr. 273/2006  privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

        - prevederile art.57, lit.”b” din Legea nr. 500/2002  privind  finanţele publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

        - hotărârea Consiliului local Cornești nr.16/25.04. 2019 privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2019;                                       

       - hotărârea Consiliului local Cornești nr. 35/31.07.2019  privind rectificarea bugetului local 

al comunei Cornești, judetul Dâmbovița; 

        - hotărârea Consiliului local Cornești nr. 46/23.09.2019 privind rectificarea bugetului local; 

       - hotărârea Consiliului local Cornești nr. 54/31.10.2019  privind aprobarea rectificării 

bugetului în trim .IV pentru anul 2019 ,și aprobarea  modificării anexei 2 -Listei obiectivelor de 

investiții pe anul 2019 și a  anexei 3 -Programul de investii publice pe surse de finanțare la 
hotărârea Consiliului local Cornești nr.16/25.04.2019; 

        -hotărârea Consiliului local Cornești nr. 55/31.10.2019  pentru  validarea modificarilor 

aduse bugetului local conform  dispoziţiei nr.263/21.10.2019 privind rectificarea prin majorare a  

bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV pentru anul 2019; 

        - hotărârea Consiliului local Cornești nr.60/18.12.2019 privind rectificarea  bugetului local  

pentru anul 2019 ; 

        - hotărârea Consiliului local Cornești  nr.64/23.12.2019 rectificarea  bugetului local în trim. 

IV pentru anul 2019  ; 

        - prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       - prevederile art.2,alin.2,art.41,art.50,art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică  

legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        - prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.751 /2019 al pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2019 modificat  şi 

completat prin  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.799 /2019; 

         - proiectul de hotărâre înregistrat nr.4140/21.04.2020 privind aprobarea contului de 

încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr. 4141/21.04.2020; 

         - raportul de specialitate al secretarului general al comunei Cornești  înregistrat cu nr.4736/ 

08.05.2020; 

         - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești; 

         - Prevederile art.1,alin.(2) ,art.3,art.5,lit.cc art.88,art.95 alin.(2),art.96,art.98, 

art.105,alin.(1), art. 123, alin. (1) şi alin. (4), art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit.”b” coroborat  cu 

alin. (4),lit.„ a”, raportat la art.155 ,alin.(1),lit.c,,alin.4,lit.b, art. 140, alin. (1),  art.197 ,alin.1-

2,alin.4-5, art.198 ,alin.1-2, art.240 ,alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,completată ulterior, 

        În temeiul art.139,alin.(1) şi alin.(3),lit.” a”, coroborat cu art.196, alin.(1), lit.”a” Ordonanţa  



 

 

 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

   

            CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEȘTI adoptă prezenta  hotărâre: 

 

            

            Art.1.- Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 2019, astfel: 

                         VENITURI:                                                                          LEI                                                                   

- prevederi bugetare inițiale                                                                       7802710                                                               

- prevederi bugetare definitive                                                                   8912710 

- încasări  realizate                                                                                     8842053  

                         

                          CHELTUIELI:                                                                      LEI                                                                  

- prevederi bugetare inițiale                                                                        7980710  

-  prevederi bugetare definitive                                                                   9090710 

-  plăți efectuate                                                                                           8809795 

conform anexelor 1-2 , care fac parte integranta din prezenta. 

           Art.2.- Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul  

financiar –contabilitate. 

           Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,Compartimentului contabilitate – financiar şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Florin  GHEORGHE                                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2020, cu un număr de _____voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri . 

 

http://www.comunacornesti.ro/

