
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 64 /2020
Privind aprobarea contului anual de executie al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor

Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al
Municipiului Petroşani pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.63/05.03.2020 şi Referatul de aprobare
nr.63/05.03.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin
care se propune spre aprobare contul anual de executie al Bugetului local , Bugetului
Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii
al Municipiului Petroşani pe anul 2019;

Văzând raportul Direcţiei economice nr.3448/05.03.2020, precum şi avizul comisiei
juridice nr.249/2020, avizul comisiei pentru buget nr.261/2020, avizul comisiei pentru servicii
publice nr.275/2020, avizul comisiei pentru urbanism nr.305/2020, avizul comisiei pentru
sănătate nr.297/2020, avizul comisiei pentru cultură nr.303/2020, avizul comisiei pentru
minorităţi nr.308/2020;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.3 alin.2, art.42 alin.4, art.80 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,b”, alin.4, lit.,,a”, art.139, alin.3, lit.,,a”,
art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă contul anual de execuţie al Bugetului local al Municipiului Petroşani pe anul

2019, prezentat in anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă contul anual de execuţie al Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor

Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2019, prezentat in anexa nr.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă indicatorii cu privire la execuţia bugetului local al U.A.T. Municipiul
Petroşani la data de 31.12.2019, situaţie intocmită de Agenţia Natională de Administrare
Fiscală, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Anexele cu nr.1, nr.2 şi nr.3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile

Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta Hotărâre se va aduce la cunostinta publică, se comunică Primarului

municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Institutiei Prefectului -Judetul Hunedoara.

Petroşani, 30.03.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
LAUTARU VLAD ALEXANDRU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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