
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMIJNA BALESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T ARARE
privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora

de 3 1.12.2020 si a conturilor anuale de executie a bugetelor comunei

pe anul 2020

la data
Balesti

consiliul Local aI comunei B6legti, judelul Gorj, intrunit in gedinla

ordinara publica;

Avdnd in vedere :

_ Referatul de aprobare a primarurui comunei, domnul lJngureanu

Madalin-Ion, l; proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor

financiare anuale si a anexelor acestora la data de 3I.12.2020, precum si

a conturilor anuale de executie a bugetelor comunei Balesti pe anul 2020;

- Raportul de specialitate al Serviciului Economic;

- nuboartele de avizare'ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului

Local Baleqti ;

In conformitate cu :

- prevederile art.57 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

f;iemeiul art.I29, art.t39 si art.196 din O.IJ.G. nr. 5712019 privind

Codul Administrativ.

FIOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd contul anual de executie al bugetului unitatii

administrative teritoriale pe anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte

integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se aproba bilantul contabil incheiat la data de 31 .12'2020,

conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezerfi"a hotarare .

Art.3. Se aproba situatiile financiare, conform anexelor nr. 3-10 aate

fac pafte integr anta din prezenta hotarare '

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se

incredin teazaprimarul comunei Balesti si Serviciul Economic .



Art.S. prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica

persoanelor interesate si la:

- INSTITUTIA PREFECTULUI.JUDETUL GORJ

PzuMARUL COMLINEI BALESTI
SERVICruL ECONOMIC

@e{&
PRESEDINTE DE SEDI|$'trilTf-F*+\ ., \.i'ilL'#"ffi,kffiwlJ

ffi;+iiyr$
Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinar u ulonriliului locafBd6fi din data de

26.02.2021, cuun numar de 14 voturi pentru, 0 voturi impotriva, I ablineri,

exprimate din totalul de 15 consilieri prezenti lgrydinta si din totalul de 15 consilieri in

functi

CONTRAS EAZA,
SECRETA NERAL,

BAL"DOVIN CO ANTIN.CRISTI

BALE$TI,
NR. 14126.02.2021


