
R  O  M  Â  N  I  A 
 J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

          

                                                                  HOTĂRÂREA NR. 8                                                         
                                                                       din 28.01.2021                                                                                            

privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de  31.12.2020 şi al 
contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din 

venituri proprii la data de 31.12.2020 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă în data de 28 ianuarie 2021 prin 
mijloace electronice;  
 Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr. 1082/2021 al Viceprimarului oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 

− Raportul de specialitate nr. 1083/2021 al Direcţiei Economice;  

− Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 
agricultură; 

− Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 
oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi 
arhitectură; 

− Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie 
socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport; 

− Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 

 În baza prevederilor art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  HCL nr. 9/2020 şi ale art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a ) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 
modificările și completările ulterioare,  
                                                                               HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă contul de executie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2020 şi al contului de 
execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 
31.12.2020, conform anexelor nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul oraşului Șimleu Silvaniei 
cu atribuții de primar şi Direcţia Economică. 
 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Viceprimarul oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 
-Prefectul Județului Sălaj; 
-Direcţia Economică; 
-Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj; 
-Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei; 
-dosar hotărâri.       

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.01.2021, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
voturi abţineri, din totalul de  17 consilieri locali prezenţi. 
 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,  
                     IOAN-RADU LAZAR                                        SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, 
                                                                                                        LUMINIȚA-NICOLETA GAL   
       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


