---

ROMANI.I\
.JlJDF.TUL NF.AMT

romania2019.eu

COM UN/\ ORACANF.STI

HOTARAREA
NR.8 DIN 25.02.2019
PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUlJEI BUGETULUI
LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITATTLOR FLNANTATE
DIN VENJTURJ PROPRTJ PENTRU TRTMESTRUL IV ,ANUL20I8

Consiliul local al cornunci Draganesti, judetul Nearnt. intrunit In ;;cdin[l! ordinara in data de
25.02.2019, in prczcrua unui nurnar de 1 l consilicri din totalul de 11 in Iunctic, sedinta fiinc
publica;
Vazand cxpunerea de motive la proicctul de hotarirc initiat de primarul comunei
Draganesti , judetul Ncarnt, privind analizarea si aprobarea executiei bugctului local al comune
Draganesti si al activitatilor Iinantate din vcnituri proprii pcntru trirncstrul 1 V, anul 2018
- avand in vedere avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Draganesti
judctul Ncarnt, la proicctul de hotarirc privind analizarca si aprobarea cxccutici bugctului loca
al comunei Draganesti , judctul Ncarnt si al activitatilor finantate din venituri proprii pentn
trimcstrul IV , anul 2018;
-avind in vedere referatul compartirncntului de resort al aparatului de specialitate
al primarului comunei Dragancsti , judetul Ncamt, la proicctul de hotarire privind analizarca s
aprobarca execuiiei bugerului local al comunei Draganesti si al activiiatilor finantate dii
venituri proprii pcntru trimcstrul IV. anul 2018;
-in baza art. 49, alin. 12 din Lcgca nr. 273 / 2006 privind finantclc publice locale, cu modificarib
si cornplctarile ultcrioare ;
-in temeiul an. 36, alin. 2, lit. "b", alin. 4, lit. "a" an. 45, alin. 2, lit." a" .art, 115, alin
I . lit. " b " din Lcgca nr. 215 I 200 I privind administratia publics locala , republicata
rnodificata si completata
HOT/\RASTE:
A RT. I Sc aproba pe data prczcntci hotariri analizarea executici bugetului local a
comunci Draganesti
si al activitatilor finantaie din vcnituri proprii pentru trimcstrul IV
anul 2018 . conform anexci la prczcnra hotarare .
A RT. 2 Prevederile prezcntei hotariri vor Ii cornunicate prirnarului comunc
Draganesti, compartimcntului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al prirnarulu
comunei Draganesii, I nstiiutici Prcfccrului judctului Neaml si ad use la cunostinta publica pri
grija sccrctarului comunei Draganesti , judetului Neamt .
Contrascrnneaza pentru lcgalitate,
SECRETAR,

Cristina Gaina

