si
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL BUCU
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local
pe anul 2020

Consiliul local Bucu,judetul Ialomita,
Avand in vedere:

-referatul de aprobare inregistrat sub nr,_ 474. / Zar__2021;
sub
-raportul contabil
Z,
inrepistrt
-avizul comun nr.
emis de catre Comisiile de specialitatelale
Consiliului local Bucu
mo“prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.cu
dificarile
completarile ulterio:
-prevederile art.129, alin.(4), lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/20]9,
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul
139 alin. (3), lit.a”
art.196
lit.a din Ordonanța de
rativ, cu modificările şi
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Ad
nr.

7.05.2021

2 a2021;

și

art.

alin.(1)

completările ulterioare,

HOTARASTE

aproba Contul de executie al bugetului local pe anul 2020, anexa |la
prezenta facand parte integranta din prezenta Hotarare.
comunei Bucu,aprobat
(2)Contul de executie al Bugetului local
alin.(1)/se
nivel
prezinta,la
general astfel:
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Total venituri incasate:
4,460,539.09 lei.din care:
Incasari venituri proprii:
2,406,539.59
Sume defalcate
TVA:
1,904,000.00
Subventii
149,999.50
Total plati realizate:
2,645,856.75
Excedent buget sectiunea de functionare:
1,814,682.34 lei
- (1)Se

la

al

din

lei
lei
lei
lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Total venituri incasate :
Total plati realizate:
Deficit bugetar
Utilizat excedent

an

392,640.00 lei
631,649.71

lei

239,009.71 lei

precedent

a

239,009.71

lei

anului 2020,executia centralizata
bugetului local UAT Bucu,pe cele doua
Sectiuni inregistreaza un excedent
suma de 3.114.666,33 lei.
La

sfarsitul

in

Contul de executie al bugetului de venituri proprii si subventii la 31.12.2020 se prezinta

astfel:

Sectiunea de functionare
“Total

Utilizat excedent

an

venituri incasate:

Total plati realizate:
Deficit:

164,260.00 lei
196,704.503

lei

32,444.50 lei
32444.50 lei

precedent

Sectiunea de dezvoltare
Total venituri incasate:
Total plati realizate:
Deficit:

Utilizat excedent an precedent

Primarul comunei Bucu

=

va

duce la

Adoptata la Bucu
Astazi =22-2/0 2021

Cunr.__3£.

indeplinire prezenta Hotarare.

haeseonTE

ra |rendoru
E

0.00 lei
37,369.10 lei
37,369.70 lei
37,369.70 lei

BUCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GE!
Alexandru

