
 

HOTĂRÂREA NR. 14 

Din 13.05.2021 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2020 

___________________________________________________________________ 
Iniţiator: GHEONEA Grigore, primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 152/s/07.05.2021;_______________________ 
Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 13.05.2021; 

Având în vedere: 

- OMFP nr. 3155 din 15 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

inchiderea exercitiului bugetar al anului 2020,  

- ORDIN nr. 3.214 din 29 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 3.155/2020,  

- ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale 

centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și 

completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității 

instituțiilor publice, 

- Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice  

 

Prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile 136 punctul 1 din Codul Administrativ. 

 

Luând act de: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Cudalbi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

153/s/07.05.2021; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi  

înregistrat sub nr. 154/s/07.05.2021;  

 raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea economico-socială şi de 

mediu a comunei înregistrat sub nr. 155/s/07.05.2021; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2020 prevăzut în anexa  nr.1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Secretarul general al comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezentei 

hotărâri. 
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