
                     R O M Â N I A                                                                                                                                                                                           
        JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEȘTI 

                                        
                                                    HOTĂRÂRE 

        privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul II 2020 
 
          Consiliul local Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
iulie 2020; 
          Având în vedere:  
          Referatul de aprobare al primarului comunei Budești nr. 2178 din 24.07.2020; 
          Raportul  nr. 2179 din 24.07.2020 al compartimentului financiar contabil, administrativ 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budești prin care propune 
aprobarea execuţiei  bugetare pe trimestrul II 2020; 
          Hotarârea Consiliului local Budesti nr. 7/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020, cu rectificările ulterioare; 
          Avizul favorabil nr. 2270 din 31 iulie 2020 al Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economică, socială, buget finanţe, agricultură, activităţi economice, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei; 
          Avizul favorabil nr. 2270 din 31 iulie 2020  al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
          Avizul favorabil nr. 2270 din 31 iulie 2020 al Comisiei pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi 
sport; 

Prevederile  Legii nr. 82/1991 privind Legea contabilităţii, republicată; 
Prevederile art. 49 alin.12 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
Prevederile  Legii nr. 5/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a, art.139, alin.3, lit. a, art.155, alin.1 lit. c şi 
alin.4 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E: 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Budești pe trimestrul II 2020,  

conform anexelor  nr. 1 şi nr. 2. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul financiar contabil, administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Budeşti. 

Art.3.  Anexele nr. 1  şi nr. 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în şedinţă 
ordinară, cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de    9    voturi 
„pentru”,        x      voturi „împotrivă” și      x_   voturi „abţineri” din     _9_    consilieri prezenţi. 
           Art.5. Secretarul general al comunei Budeşti va comunica prezenta hotărâre cu: 

 Instituţia prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
 Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 
 Primarul comunei Budeşti;   
 Compartimentul  financiar contabil, administrativ. 
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