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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 

 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 22 

pentru  aprobarea  executiei bugetare pe trimestrul II - 2019 

 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ORDINARA  pe  luna iulie 2019; 
        Avand in vedere:  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. ……./……….; 

 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/………….; 
 -avizul consultativ al Comisiei  de specialitate a Consiliului local 
Podgoria, inregistrat sub nr……/……………;  

 -prevederile art. 49 alin.(12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile art 129 alin.(1) si (2) lit.b si alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;  

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor   art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. 
(1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aprobă executia bugetului local de venituri si cheltuieli pe 

trimestrul II al anului 2019 ( semestrul I-2019)- realizate dupa cum urmeaza: 

a. VENITURI – in suma de   6 541. 91 mii lei; 

b. CHELTUIELI – in suma de  6244. 78 mii lei.  
Art.2.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul  

Buget – Finante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Podgoria, judetul Buzau . 



Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la  

 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
 

   Iniţiator,  

   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  
 

 

 

Avizat,  

Secretar, 
Rapeanu Violeta- Cristina  

 
 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 22  din 5. 07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Podgoria  in şedinţa ordinara din data de 25.07.2019, cu respectarea   
prevederilor   art. 139   alin.l  (majoritate   simpla)   din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ______ voturi 
pentru,  ______abţineri si__________ voturi împotriva din numărul 
total de13 consilieri locali in funcţie si consilieri locali prezenţi la 
sedinta 


