
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA
Nr. 33 din 23 aprilie 2021

privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare ale bugetului local al comunei

 în trimestrul I pe anul 2021

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin a ordinară din luna aprilieș ț
2021;

Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin. (4) , lit. ,,a” raportate la cele ale art.155, alin.1, lit. ,,c”, coroborat 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 trimestrul I anul 2021,

inând  seama  de  estimarea  bugetului  local  pe  anul  2021,  aprobat  prin  Hotărârea  privindȚ
aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2021;

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

sub nr. 3290 din 15.04.2021;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Dolje ti, înregistrat sub nrș . 3291 din 15.04.2021;
c) avizul comisiilor de specialitate ale 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 execuţia bugetului local al comunei Dolje ti, la sfâr itul trimestrului I peș ș
anul 2021, pe secţiuni, prevăzut în anexele 1 i 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș

Art.2._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,
         PANAITE CONSTANTIN                                         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, 0___voturi împotrivă i _0__ab ineri .ș ț

                                                                                                       


