
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA NR.113 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, 

pentru trimestrul II al anului bugetar 2019 
 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.09.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13  consilieri locali; 

Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.30/18.09.2019 al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase, raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.10435/19.09.2019; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 49, alin.12  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

- Art.28, alin.9 din Legea nr.82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.M.F.P. nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale 

instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor 

norme metodologice în domeniul contabilității publice. 

- art. 129, alin.2, lit.b și alin.4, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul art. 139, alin.3, lit.a și art.196, alin.1, lit.a din din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

Hotărăşte: 

 

Art. 1 – (1)Se aprobă contul de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al 

anului bugetar 2019 în următoarea structură: 

                                                                                       lei 

I. La partea de venituri: 

prevederi bugetare anuale aprobate     32.790.370   

prevederi bugetare trimestriale cumulate       20.809.780    

încasări realizate la data de 31.03.2019                    8.792.189 

grad de realizare(c/bx100) – 42,25% 

II. La partea de cheltuieli:                                              

credite bugetare anuale   aprobate                   34.024.590                                            

credite bugetare trimestriale cumulate            21.392.400    

plati efectuate la data de 31.03.2019                   5.864.377      

grad de realizare(c/bx100) – 27,41% 

 

(2) Anexa nr.1 Contul de execuție al bugetului local – Venituri la data de 30.06.2019 și anexa 

nr.2 - Contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli la data de 30.06.2019 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 10 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 1 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 

           

         SIMION RALUCA ELENA            MORARU  LOREDANA 

 


