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HOTĂRÂRE NR. 87 / 27.08.2020
cu privire la aprobarea situației financiare anuale al UAT Oraș Sovata întocmită pe anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând  cont  de  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata,  înregistrată  cu
nr.13.894/18.08.2020,  precum  şi  de  Referatul  de  specialitate  al  Serviciului  Economic
nr.13.897/18.08.2020;

În temeiul prevederilor art.57 din Legea nr.273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  O.M.F.P.nr.1998/2019  pentru  aprobarea  normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pe anul
2019 precum și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor
publice, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr.41 la Normele metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor
raportări  financiare  lunare  în  anul  2009,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice
nr.629/2009; 

Văzând Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi
completarea  altor  norme  metodologice  în  domeniul  contabilităţii  publice  cu  modificările  și
completările ulterioare; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.1, și art.196 alin.1 lit.

„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă situaţia financiară anuală al UAT Oraş Sovata întocmită pe anul 2019 şi
depusă la Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş sub nr.7033/05.02.2020, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Economic;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.
-
                                                                 Preşedinte de şedinţă,

                                                                   Arros Dénes

  Contrasemnează Secretar General,

                     Bartha Eva  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 27 august 2020,
cu 14 voturi “pentru”.                                
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