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 HOTĂRÂREA
Nr. 5 din 31 ianuarie 2020

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019 al
 Consiliului local al comunei Doljeşti 

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ,  întrunit în edin ă ordinară în data de 31ș ț
ianuarie 2020;

Având în vedere prevederile:
-  art. 129 alin. (4) , lit. ,,a” raportate la cele ale art.155, alin.1, lit. ,,c”, combinat cu alin.4.,

lit. ,,b”  din Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,ț
- art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) şi (13) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând execuţia bugetului local pe anul 2019,

inând seama de estimarea bugetului  local  pe anul  2019, aprobat prin Hotărârea  nr.35 dinȚ
23.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, şi rectificările de buget efectuate în
cursul anului 2019,

Luând act de :
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti, în calitatea sa de iniţiator, înregistratăș

sub nr.641 din 22.01.2020;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Dolje ti, înregistrat sub nr.642 din 22.01.2020;ș
c) raportul Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului,

urbanism, protecţie mediu şi turism a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulieț

2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ TEȘ

Art.1._ Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al Consiliului
local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ,  pe  anul  2019,  pe  cele  două  sec iuni,  func ionare  iț ț ș
dezvoltare. 

 Art.2._ Detalierea veniturilor şi cheltuielilor, la încheierea contului de execuţie a bugetului
Consiliului local al comunei Doljeşti pe anul 2019, sunt prevăzute în anexele  1 i 2, care fac parteș
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3._Secretarul  general  al  comunei  Doljeşti  va  aduce  la  cunoştinţa  locuitorilor  prezenta
hotărâre şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate:

- Institu iei Prefectului - judeţul Neamţ;ț
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentului contabilitate, financiar, impozite i taxe locale.ș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                Aviz de legalitate,                  
ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN                                            Secretar General al Comunei, 
                                                                                                                   CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi: 15 consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.



              2.  Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  _15__  voturi pentru.

 

 

 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
NR. …/2020 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2020  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2020  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2020  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2020  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/200  

6 
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
după caz 

…/…/2020 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno tin ă ș ț

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


