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                           R O M Â N I A 
               JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
___________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________ 

 

 

H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului   

comunei Căneşti , judeţul Buzău pe anul 2020 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
avand in vedere :  
 

 referatul de aprobare al  primarului comunei la proiectul de hotarare , 
inregistrata la nr. 1.403 din  28 iunie 2021  ; 

 prevederile raportului de specialitate întocmit de către , compartimentul 
contabilitate şi registrul agricol , inregistrat la nr. 1.404 din 28 iunie 2021 ; 

 raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisia de 
specialitate a Consiliului Local Canesti  , inregistrat la nr. 
1.413/1.414/1.415 din 29 iunie 2021 anexat la hotărâre ;  

 prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea 
nr. 199/1997 ; 

 prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.155/17.12.2020 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Ordinului nr. 28/2021 al ministrului finanţelor publice privind 
transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate ȋntocmite de 
instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și 
completarea unor ordine ale ministerului finanțelor publice ȋn domeniul 
contabilității instituțiilor publice; 

 prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare ; 

 prevederile  art. 56 , art. 120 , alin. (1) , art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139,  
alin. (2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
 

   In temeiul : art.84 , alin. (3 şi 5) , art. 87 , alin. (3 şi 5) , art. 88 , art. 129 , alin. 
(2) , lit. “d” , art . 139, alin. (3)  coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) 
din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
: 
 
 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 

 
 
 
 

Art.1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei Căneşti , 
judeţul Buzău pe anul 2020 , conform ANEXEI , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 
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Art.2. Secretarul general al comunei Căneşti  va asigura comunicarea hotărârii 
instituţiilor şi autorităţilor interesate :  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- A.J.F.P. Buzău ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului ;  
- publică prin afişare pe site-ul :  wwwcomunacanesti.ro ; 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Daniela PRUNĂ  

 

 
 

CONTRASEMNEAZA,                              
Secretar general al comunei Căneşti, 

          Vasile EPURAN  
 

Canesti , Buzău – 30 iunie 2021 ; 
Nr. 25  
„Aceasta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in 
sedinta ordinară din data de 30 iunie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (1) , 
art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar 
de 9(noua)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „-„ impotriva din numarul  total de 9(noua)  
consilieri locali în funcţie , si  9(noua)  consilieri prezenti la sedinta „; 
 

Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 
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