
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.386/21.01.2020

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2019

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Aluniş  nr. 386 din 21.01.2020 prin care
propune spre aprobare Consiliului Local al comunei Aluniş execuţia bugetului local  al comunei
Aluniş pe trimestrul IV al anului 2019;
- Raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr. …… din ……….. ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile   art. 49, alin. (12)  al  Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera b) şi  alin.(4) litera a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş aferent trimestrului
al IV-lea al anului 2019, Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1
şi nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se aprobă indicatorii privind  execuţia bugetului local  al comunei Aluniş, conform
anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
       Primarului;
-  Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
        Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

            Nr. 4
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 386/21.01.2020

REFERAT   DE  APROBARE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului al IV-lea  al anului 2019

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,
 aferent trimestrului al IV-lea  al anului 2019

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Conform prevederilor art.49, alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr.

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune prezentarea în prima

lună după expirarea fiecărui trimestru, în şedinţă publică, a execuţie bugetului local

centralizat al comunei pentru trimestrul expirat.

Prezentarea execuţie bugetului local la trimestru se face spre analiză şi

aprobare  şi are scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de

colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

Propun spre aprobare Consiliului Local Aluniş  contul de  execuţie a

bugetului local al comunei Aluniş aferent trimestrului al IV-lea al anului 2019.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


