ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.95/2020
privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.04.2020;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán-Ladislau cu nr.
5639/10.03.2020 și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc cu nr. 5641/10.03.2020 prin care se propune
aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2019
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectarea drepturilor și
libertăților cetățenilor;
- studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiții și administrarea doemniului
public și privat;
- sănătate, protecție socială, tineret, sport, agrement, turism și culte;
- servicii publice, comerț și relații cu cetățenii;
Având în vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 80/1999 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea consiliului local nr. 121/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3265 din 10 octombire 2019 privind reguli de
elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului
III al anului 2019, modificat prin Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1 din 06 ianuarie 2020
- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3751 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019
În baza art.20, alin. (1), lit. (c) şi și art. 57 alineatele (1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), precum şi art. 139 alin.(3) lit. a) art. 196
alin.(1) lit.a) și art. 624 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Situaţiile financiare anuale pe anul 2019, conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art..2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau, prin Direcția economică.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţulul Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
c) Direcţiei economice - Biroului financiar contabil;
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