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HOTARARE 

Tel/ Fax: (+40) 0238 794137 

privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al comunei Sahateni, 
bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, precum �i a situatiilor 

financiare, inclusiv anexele la acestea la 31.12.2020

Consiliul Local al Comunei Sahateni, judetul Buzau, ,ntrunit In §edinta de lucru, 
Examinand: 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Sahateni, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr.

2990 din 19.02.2021 in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sahateni, inregistrat sub nr. 2991 din 19.02.2021 in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; _ ,· ..-- , , ./ - Raportul de avizare a comisiei de specialitate nr.J o'/:: 1 din -Z, b -OL � Lv L \.

Avand in vedere
- prevederile art. 28 alin. (9) din Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situatiilor financiare anuale

centralizate intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2020 �i pentru modificarea §i completarea 
unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice; 

- prevederile art. 57 alin . (1) , alin. (2), si alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1) lit. ,,a" din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 
Art. 1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei Sahateni la 31 

decembrie 2020, conform anexelor nr. 1, 1 a si 1 b, parte integranta din prezenta hotarare; 
Art. 2. Se aproba contul anual de executie a bugetului instiiutilor publice si activitatilor finantate 

integral sau partial din venituri proprii la 31 decembrie 2020, conform anexei nr. 2, parte integranta din 
prezenta hotarare; 

Art. 3. Se aproba situatiile financiare, inclusiv anexele acestora incheiate la 31 decembrie 2020, 
conform anexelor de la nr. 3 la nr.15, parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 4. Secretarul comunei Sahateni, judetul Buzau, va comunica prezenta hotarare 
Compartimentului lmpozite §i taxe/Financiar - Contabil pentru ducere la indeplinire, precum si lnstitutiei 
Prefectului - Judetului Buzau cu privire la legalitate §i se aduce la cuno§tinta publica tot prin grija 
secretarului comunei; � __ 

\:.__:'\ _:.\ ·\· 
PRESEDINTE D, SE . -'FA,�--
<. .................... . 

Chi 
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Nr. 10 
Aceasta hotarare a fast adoptata de catre Consiliul local al comunei Sahateni in i?edin\a extraordin9/.'.3 din data de 24.02.2021, cu respectarea pr_e 

6
derilor art. 139 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. La i?edinta au participat / J consilieri, hotararea fiind adoptata cu voturi .pentru" --;,impotriva", si -.;ab\ineri". 


