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~~zenta hotarare a fost aprobata cu _15_ voturi pentn 

Nota: 

Art.2._ Secretarul general al comunei Doljesti va aduce la cunostinta locuitorilor prezenta 
hotarare ~i o va inainta autoritatilor ~i persoanelor interesate: 

Institutiei Prefectului - judetul Neamt; 
Primarului comunei Doljesti; 
Compartimentului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale. 

Art.1. - Se aproba executia bugetului local al comunei Doljesti, la sfarsitul trimestrului I 
pe anul 2020, pe sectiuni, prevazut in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

HOTARA~TE 

Consiliul local al comunei Doljesti, judetul Neamt; 
A vand in 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 Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
- art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) si (13) si art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Analizand executia bugetului local pe trimestrul I anul 2020, 
Tinand seama de estimarea bugetului local pe anul 2020, aprobat prin Hotararea nr. 11 din 

14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, bugetul institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020; 

Luand act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Doljesti, in calitatea sa de initiator, 

inregistrat sub nr.3496 din 22.04.2020; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Doljesti, inregistrat sub nr.3497 din 22.04.2020; 
c) avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protectie mediu ~i turism si al comisiei juridice ~i de disciplina ale 
Consiliului Local; 

In temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a" din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ; 

HOTARAREA 
Nr.32 din 29 aprilie 2020 

privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare ~i sectiunea de 
dezvoltare ale bugetului local al comunei in trimestrul I pe anul 2020 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
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