
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe 

anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) și (2) raportat la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinul M.F.P. 

nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 

instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului M.F.P.  

nr. 3.751 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2019, modificat și completat; 

Analizând expunerea de motive nr. 4372 din 12.05.2020 a domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 4304 din 11.05.2019 al d-nei 

Moldovan Aurelia Lenuța, din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate Taxe și Impozite 

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019, precum și situațiile financiare și anexele 

unității administrativ teritoriale Bicazu Ardelean la data de 31.12.2019 înregistrate la M.F.P. –

A.N.A.F., D.G.R.F.P. Iași, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, Trezoreria 

Neamț, NTG-STZ, sub nr. 3455 din 13.02.2019; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) 

coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru bugetul local al 

comunei Bicazu Ardelean, pe anul 2019, și situațiile financiare pe anul 2019, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Compartimentul Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ciucanu Sorin Nicolae 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 35 din 19.05.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.05.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți. 
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http://www.comunabicazuardelean.ro/


  

 




