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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea contului de execuție la 30.06.2019 

 

 

Consiliul  local al orașului Hârșova, judeţul Constanţa , întrunit în ședința la 

data de 02.10.2019, 

 Luând în discuţie proiectul de hotarâre împreună cu expunerea de motive, 

inițiat de dl. Primar Viorel Ionescu, raportul compartimentului economic din cadrul 

Primăriei   precum și avizul de legalitate dat de Secretarul general al oraşului, 

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,  Legea nr. 

50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 , 

În temeiul art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă Contul de execuție al orașului Hârșova la data de 30.06.2019,  

conform anexei  nr.1 și anexei nr.2 , care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2  Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și 

va fi adusă la cunostință publică prin afișare. 

 

Iniţiator 

Primar 

VIOREL IONESCU 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind  aprobarea contului de execuție la 30.06.2019 

 

 

 

 Pentru a putea desfăşura o activitate administrativ teritorială în condiţii optime şi 

având în vedere prevederile din  Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale , Legea 

nr. 50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 , în temeiul art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. 

nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, se impune  aprobarea contului de 

execuție la 30.06.2019, venituri și cheltuieli, menționate în anexa nr. 1 și 2 a prezentului 

proiect de hotărâre. 

  

Primar, 

Viorel Ionescu 
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   RAPORT  

privind  aprobarea contului de execuție la 30.06.2019 

 

 

 

 

 Pentru a putea desfăşura o activitate administrativ teritorială în condiţii optime şi 

având în vedere prevederile din  Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale , Legea 

nr. 50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 , în temeiul art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. 

nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, se impune  aprobarea contului de 

execuție la 30.06.2019, venituri și cheltuieli, menționate în anexa nr. 1 si 2 a prezentului 

proiect de hotărâre. 

  

Faţă de cele prezentate vă propun spre aprobare contul de execuție  al orașului Hârșova 

la 30.06.2019. 

 

 

 

 

Direcția economică,  

Rodica Claudia Ioana 
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JUDEȚUL CONSTANȚA 

ORAȘUL HÂRȘOVA 

SECRETAR 

AVIZ DE LEGALITATE 

conform 243 alin. 1, lit.a din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ,referitor  

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea contului de execuție la 30.06.2019 

COMPETENŢA, Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele 

publice locale, Legea nr. 50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019  şi prevederile 129 

din O.U.G. nr.57 din 03 iulie 2019  Codul administrativ prezentul proiect de hotărâre este 

de competenţa consiliului local. 

PROCEDURA: Proiectul de hotărâre este însoţit de: 

Expunere de motive 

Raport COMISIE   

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei . 

 

DREPTUL MATERIAL Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, Legea nr. 50 /2019 bugetului de stat pe anul 2019 şi prevederile 196 alin.1 lit. a din 

O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ 

CVORUMUL:  Cel prevăzut de art. 139 OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

Proiectul de hotărâre poate fi adoptat  cu  majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) 

din OUG nr. 57/2019  a consilierilor locali în funcţie (majoritatea absolută - primul număr 

natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial;) 

Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului local din data de 02.10.2019 

SECRETAR 

Cons. jr. Cristian Doinița 
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