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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SCUTELNICI 
CONSILUL LOCAL AL COMUN El SCUTELNICI 

H O TĂ R Ă RE A nr.4/20.02.2020 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Scutelnici pe trimestrul IV, anul 2019 

Consiliul local al comunei Scutelnici, judeţul Buzău; 
Avănd în vedere: 

► Referatul de aprobare al primarului Comunei Scutelnici, Judeţul Buzău, înregistrat la nr.
647/04.02.2020; 

► raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat la nr.648/04.02.2020; 

► prevederile art 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; 

► prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 529/2016, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale 

► avizul comisei de specialitate a Consiliului local Scutelnici nr.926/19.02.2020;
► prevederile art 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art 140 alin. (1), art.155 alin.(!)

litc) şi alin (4) lita), art. 197 alin. (I), alin. (2) şi alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din 0.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art 129 alin.4 lita din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Se aprobă contul de execu�e al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Scutelnici, pe trimestrul 1V - 2019, conform anexelor care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. Secretarul general al comunei Scutelnici va comunica prezenta hotărăre autoritaţilor,
persoanelor fizice şi juridice interesate. 

Preşedinte de şedintă, 

r. •
Vlad George Bogdan \1'11 
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Contrasemnează-secretar general 

Popa Dumitru � 

i:, 
Aceată hotărăre a 21>� e Consiliul local al comunei Scutelnici în şedinţa 

ordinara din data de 20.02.2020, c1Crespectarea prevederilor art. 139, alin. I si 3 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu un număr de 11 voturi pentru , O abţineri şi O voturi 
împotrivă , din nun1ărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedină 
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