ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare a comunei Budacu de Jos pentru trimestrul al IV-lea al
anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare
Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, prin mijloace
electronice de comunicare, în prezenţa a _____ consilieri locali în funcţie,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 36 din 6.01.2021 al Primarului comunei Budacu de Jos;
-Raportul Biroului finanţe-contabilitate-achiziţii-resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 37 din 6.01.2021;
-avizul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 396 din 28.01.2021;
-avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 397 din 28.01.2021;
-avizul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 398 din 28.01.2021;
În conformitate cu:
-prevederile art.49 alin. (12) din Legea nr. 273/2016 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) şi (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” şi art.196 alin.(1) lit.
“a” din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
ART.1.-Se aprobă execuţia bugetară a comunei Budacu de Jos pentru trimestrul al IV-lea
al anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare, a instituţiilor publice finanţate
integral din bugetul local, conform Anexei nr.1 şi Anexei nr.2, care fac integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2.-Se aprobă execuţia bugetară a comunei Budacu de Jos pentru trimestrul al IV–lea
al anului 2020 pentru secţiunile de dezvoltare şi de funcţionare, a instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri, conform Anexei nr.3 şi Anexei nr.4, care fac integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul finanţecontabilitate-achiziţii publice-resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Budacu de Jos.
ART.4.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, prin mijloace electronice
de comunicare, cu: _____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri, din ___
consilieri prezenţi.
ART.5.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos,
cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;
- Biroul finanţe-contabilitate-achiziţii-resurse umane, din cadrul Primăriei Budacu de Jos;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOLFĂ ALEXANDRU
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SECRETAR GENERAL,
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