
Proiect nr.12/19.03.2020 

ROMANIA                                     

JUDETUL BUZAU 

COMUNA PARSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind executia bugetului Consiliului local al comunei Parscov 

                                                                 2019 

Consiliul local al comunei Parscov , 

Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Parscov inregistrata la nr..; 
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil din aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Parscov inregistrat la nr.; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Pirscov inregistrate la nr.; 
- Prevederile art.49 – 60 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.36 alin.4 lit.a si art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata si actualizata 

HOTARASTE: 

Art.1.( 1) Se aproba executia bugetului local al comunei Pirscov pe anul 2019 , 
dupa cum urmeaza : 

Buget local – sursa A 

- Venituri  
Program - 17354000 lei 

       Realizat-   9800564 lei 
        
-  Cheltuieli 
        Program – 17909000 lei 
        Realizat -    9165265 lei 
         

 

Buget local – sursa E+F 

- Venituri  
Program - 538100 lei 



     Realizat-   248781 lei 
        
-  Cheltuieli 
        Program – 568100 lei 
        Realizat -  276161 lei 

 

 

Bugetul de venituri proprii sursa E 

-   Sold an precedent- 97100.15 lei 

Venituri- 58183 lei 

Cheltuieli- 72193.23 lei 

Sold – 83089.92  lei 

 

 

Bugetul de venituri proprii sursa F 

           Serviciul de salubritate 

Sold precedent - 3918,05  lei 

           Serviciul de apa 

 Sold precedent – 15820.01 lei 

Venituri- 190598 lei 

Cheltuieli- 203966.83 lei 

Sold –2451.18  lei 

 

( 2 ) Situatia executiei bugetului local pe anul 2019 pe surse de venit si capitole 
de cheltuieli se prezinta in anexa  , care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2.Primarul comunei Parscov si compartimentul financiar contabil din 
componenta aparatului de specialitate al Primarului comunei Parscov vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.Secretarul comunei Parscov va comunica prezenta hotarare persoanelor 
si institutiilor interesate 

Initiator ,Primarul comunei Parscov ,Mihai Daniel 

 

Avizat pentru legalitate ,Secretar general Calen Neculai 


