RONIANIA
JUDBTUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI

HOTARAREA
NR.6 DIN26.02.2021
PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUIIEI BUGETULUI
LOCAT AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL?O?O

-

Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, intrunit in qedinld ordinara in data de
26.02.2021 in prezen{a unui numdr de l1 consilieri din totalul de 11 in tunc{ie, qedinla fiind publica;
- yazand expunerea de rnotive la proiectul de hotirire iniliat de primarul cotnunei
Draganesti , judelul Neamt, privind analizarca si aprobarea execu{iei bugetului local al comunei
Dralanesti si al activiti{ilor finan{ate din venituri proprii pentru trimestrul lV, anul2020
- avand in vedere avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Draganesti ,
judetul Nearrt, la proiectul de hotdrire privind analizarea si aprobarea executiei bugetului local
ul .o*unei Draganesti , judelul Neamt si al activitAtrilor finanlate din venituri proprii pentru
trimestrul IV, anul 2020:
-avind in vedere referatul compartimentului de resorl al aparatului de specialitate
al primarului comunei Draganesti , jude{ul Neamt, la proiectul de hotdrire privind analizarea si
aprobarea execu{iei bugetului local al comunei Draganesti si al activitatrilor finan{ate din venituri
proprii
--inbazipentru trimestrul IV, anul 2020:
art. 49, alin. 12 din Legea nr.2l3 I 2006 privind finan{ele publice locale , cu modificdrile si
complet6rileulterioare ;
-in temeiul art. 129, alin. 2,lit. " b ", alin. 4, lit- " a " , art, 115, alin. 1, lit. " a " din OUG
nr.57 12019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:
ART. 1 Se aprob[ pe data prezentei hotdriri analizarea execu{iei bugetului local al
comunei Draganesti si al activitdtilor finan{ate din venituri proprii pentru trimestrul IV,
anul 2020, conform anexei la prezenta hotdr6re .
ART. 2 Prevederile prezentei hotlriri vor

fl

comunicate primarului comunei Draganesti,
compartirnentului contabiliiate din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului comunei
Dra[anesti, Institutiei Prefectului judetului Neamt si aduse la cunogtin{d public[ prin grija
secretarului comunei Draganesti , jude(ului Neamt .
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