ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 91 / 2020
privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al anului 2020

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Analizând proiectul de hotărâre nr.102/2020 şi referatul de aprobare nr.8043/23.07.2020 al
Primarului municipiului Orăştie, d-nul ing.Ovidiu LaurenŃiu Bălan din care reiese necesitatea si
oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea execuŃiei bugetelor pe trimestrul II al anului
2020;
Având în vedere raportul nr.4044/23.07.2020 al DirecŃiei economice din cadrul aparatului
propriu al Primarului Municipiului Orăştie.
În baza raportului de avizare nr.8239/29.07.2020 al comisiei pentru activităŃi economicofinanciare înregistrat în şedinŃa comisiei din data de 28.07.2020.
În temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice
locale, ale art.129, alin.(4), lit.”a”, ale art.139, alin.(1), alin.(3), lit.”a” şi ale art.196, alin.(1), lit.”a”
din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă execuŃia bugetului local al municipiului Orăştie şi execuŃia bugetului
instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, pentru trimestrul
II al anului 2020, conform anexelor nr.1-4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă execuŃia bugetului creditelor interne pe trimestrul II al anului 2020, conform
anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia economică
din cadrul aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- AJFP Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie.
- DirecŃiei economice.
Municipiul Orăştie, 30.07.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
prof.łAMBĂ Alin Adam
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară din data de 30 iulie 2020, cu următoarele
voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 18
Pentru : 15
Împotrivă : 1
AbŃineri : 2

