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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.7/2021 

privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local al Comunei Zăbala pe Trim. IV în limita 
precederilor și creditelor bugetare aprobate prin buget pe anul 2020. 

 

 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.270/25.01.2021 întocmit şi iniţiat de D - nul primar și 
Raportul de specialitate nr.277/25.01.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului 
local al Comunei Zăbala nr.354/29.01.2021; 
 În temeiul prevederilor:  
- Hotărârea Consiliului Local Zăbala nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului general pe anul 2020  
- art. 1 alin (2), art. 14 alin.(3), art. 19 alin. (2) și art. 20 din Legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Ordinul Nr.1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în 
anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilității publice 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c”, şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1.  Se aprobă  Contului de Execuție al Bugetului Local al Comunei Zăbala pe Trim. IV în 
limita precederilor și creditelor bugetare aprobate prin buget pe anul 2020. 
 Art. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează Primarul comunei Zăbala, împreună cu 
compartimentul de taxe și impozite locale. 
 

Zăbala, la 29 ianuarie 2021 
 

 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


