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H O T Ă R Â R E A  Nr.26/2020 
Privind aprobarea situației financiare la data de 31 decembrie 2019 

  

 
 

  Consiliul local orășenesc  Borsec. 
  Având în vedere raportul nr.26/ 2020 al compartimentului de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se arată  necesitatea 

aprobării situației financiare la 31 decembrie 2019, Referatul de aprobare înregistrată 

sub nr.49/2020. 
 

  Având în vedere bugetul local pe anul 2019, prevederile Legii nr. 50/2019 
privind bugetul de stat pe anul 2019 cu modificările şi completările ulterioare, 

prevederile  Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Normele metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului  

finanțelor publice nr.3751/17.12.2019, Ordinul MFP nr.129/2019 privind întocmirea 

şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2019, 

Ordinul MFP nr.129/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a 

situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului IV al anului 2019 cu 

completările ulterioare, art VII din Ordonanța de Urgenta nr.1/2020 privind unele 
masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative,  

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare. 
 

  Luând în considerare avizul de aprobare al comisiei buget finanţe din 

cadrul Consiliului local orășenesc Borsec  
 

          În temeiul dispozițiunilor art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.a),   art.139 
(3), lit.a) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197  privind Codul Administrativ şi cu 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în 

administrația  publică,  republicată și modificată în 2013.  
   

 

 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 

 

 
  Art. 1. Aprobă situația financiara anuala al orașului Borsec pe anul 2019, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează ordonatorul principal de credite în colaborare cu compartimentul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
   



 

 

 

             Art.3.  Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
 

  Art.4. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al  Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta  

                             - Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului. 
    - Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 
 
 

    
  Borsec, la  23   martie 2020 

 
 
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


