
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNA                                               

JUDEŢUL IAŞI 

 

HOTĂRÂREA  NR 13  

                                                                din 24.02.2020 

privind aprobarea contului anual de execuție,  

a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local 

 la data de 31.12.2019 

 

Consiliului Local al Comunei Moșna, județul Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 

24.02.2020 

Analizând Referatul nr598/19.02.2020 întocmit de compartimentul financiar- contabil  

privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare 

anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019 

Având în vedere  Proiectul de hotarâre nr  599/19.02.2020 

Având în vedere referatul primarului nr 600/19.02.2020 

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare 

              Prevederile art.6,alin 9 din  Legea  nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

           Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

  
 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru anul 2019, 

conform Contului de executie al bugetului local la 31.12.2019 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru anul 2019, 

conform Contului de executie al bugetului local la 31.12.2019 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă execuția bugetului local din venituri proprii și subvenții la secțiunea de 

funcționare pentru anul 2019, conform contului de executie al bugetului local la 31.12.2019 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4. Se aprobă execuția bugetului local din venituri proprii și subvenții la secțiunea de 

dezvoltare pentru anul 2019, conform conform Contului de executie al bugetului de executie la 

31.12.2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, conform anexelor –Bilant, Balanta 

sintetica 31.12.2019, Contul de executie patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia 

activelor si datoriilor, Anexa 7,Anexa 19cod 10, Anexa 27, Anexa 30 cod 42, anexa 40b,Anexa 

30 cod 40,Anexa 30b.1, Anexa 22,  , Anexa 33, Anexa 14B,    Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 12,   

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Prezenta hotârâre  va  fi comunicată prin grija secretarului comunei 

-Primarului  comunei Mosna :  

- Instituției Prefectului județului Iași ; 

- D.G.R.F.P. a județului Iași  

- Compartimentului  Financiar – Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mosna 

-  Afisata  la afisirul local  si pe siteul institutiei pentru aducere la cunostinta  publica  

                      

  
       Prezenta HCL Nr. 13/  24.02. 2020 a fost adoptata în sedinta      ordinara din    24.02.2020 cu un total 

de   14voturi pentru,împotriva 0,abtineri 0 dintr-un total de 14 Consilieri Prezenti la sedinta  si  15 în 

functie.   

 
 

 
         

                                                                                                                                   Emisa   24.02.2020 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                                           Contrasemnează,                                                           

    Consilier local,                                                                                                      SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI 

    Postu Ion                                                                                                                                    Diaconu Rodica 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNA                                               

JUDEŢUL IAŞI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   NR. 599/19.02.2020 

                                       Pentru sedinta      din 24.02.2020 

privind aprobarea contului anual de execuție,  

a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local 

 la data de 31.12.2019 

 

Consiliului Local al Comunei Moșna, județul Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 

24.02.2020 

Analizând Referatul nr598/19.02.2020 întocmit de compartimentul financiar- contabil  

privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare 

anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019 

Având în vedere referatul primarului nr 600/19.02.2020 

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare 

              Prevederile art.6,alin 9 din  Legea  nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

           Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

  
 

 

PROPUNE  

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru anul 2019, 

conform Contului de executie al bugetului local la 31.12.2019 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru anul 2019, 

conform Contului de executie al bugetului local la 31.12.2019 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă execuția bugetului local din venituri proprii și subvenții la secțiunea de 

funcționare pentru anul 2019, conform contului de executie al bugetului local la 31.12.2019 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4. Se aprobă execuția bugetului local din venituri proprii și subvenții la secțiunea de 

dezvoltare pentru anul 2019, conform conform Contului de executie al bugetului de executie la 

31.12.2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, conform anexelor –Bilant, Balanta 

sintetica 31.12.2019, Contul de executie patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia 

activelor si datoriilor, Anexa 7,Anexa 19cod 10, Anexa 27, Anexa 30 cod 42, anexa 40b,Anexa 

30 cod 40, Anexa 30 cod 42,Anexa 30b.1, Anexa 22,  , Anexa 33, Anexa 14B,    Anexa 35a, 

Anexa 35b, Anexa 12,   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Prezentul proiect de  hotârâre  va  fi comunicat  prin grija secretarului comunei 

-Primarului  comunei Mosna :  

- Instituției Prefectului județului Iași ; 

- D.G.R.F.P. a județului Iași  

- Compartimentului  Financiar – Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mosna 

-  Afisat  la afisirul local  si pe siteul institutiei pentru aducere la cunostinta  publica  

                      

  
 

                                                                                               Intocmit    -   Consilier compartiment financiar contabil                   

                                                                                                                      Mitrofan Claudiu ________                

                                                                                                      

                                                          Sedinta din  data 24.02.2020 

 

 

 

 

INITIATOR                                                                                    Avizat-Secretar gen.Diaconu Rodica 

PRIMAR –ING.GEORGEL POPA 

 

 
 


