HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2020
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 35 din 17.03.2021 privind
aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2020 propus de Președintele Consiliului
Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare nr.
8866/09.03.2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 8866/09.03.2021 şi
Avizul cu nr. 8866 din 23.03.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, în conformitate
cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 53/2020 privind
aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2020, cu modificările
ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Cluj nr. 170/2020;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
➢ art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ Ordinului comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului
Finanţelor Publice nr. 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a
prevederilor atr.14 alin (7), ale art. 57 alin (2^1) şi ale art.76^1 alin. (1) litera (9) din
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
➢ Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor
financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie
2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor
publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului general propriu al Judeţului
Cluj pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 7 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare anuale la 31.12.2020, conform anexelor nr. 8 - 20
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse
Umane.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse
Umane; Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, precum şi
Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului
Judeţean Cluj şi pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”.
Contrasemnează:
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Alin Tișe
Simona Gaci
Nr. 33 din 31 martie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind
majoritatea de voturi necesară.

