
ROMANIA
JUI)ETUL VKAWCeA
CONSul.IUL LOCAL AL COMUNEI
NEGRILESTI

HOTA R AR EA Nr. 3
din 31 ianuarie 201 3

privind: aprobarea execuliei bugetului local al comunci Ncgrilesti,judetul
Vrancea pc trimestrul IV al anului 2012

Consiliul local al oomunei Negrilcstijudetul Vrancea ,tntrunit in sedinta ordinary

la data de 31 ianuarie 2013;

luand in dczbatere proiecHul de hotarare cu privire la aprobarca executiei

bugetului local al comunei Negrilesti,judetul Vrancea pe trimcstrul IV al anului 2012
vazand referatul intocmit de doamna Oancca Marinela --lonely inspector cls I

grad profesional principal( contabil cheltuieli) in cadrul mmpartimentului economioo

financial din aparatu] de specialitale a primaruluicomunei Negrilesti, inregistrat sub nr.

18 din 07 01 2013 prim care propune spry aprobarea Consiliului local executia

bugetului local al comunei Negrilesti pe trimestrul IV al anului 201 2

vazand avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local al

a)mundi Ncgrilesti.judetul Vrancea ;
in conformitate cu prevederile art.49 din 12 dia Irgca nr. 273/2006 -

privind llnantcle publica locale , cn modificarile si complctarile ulterioare, introdus prim

art. lpuncx 25 din OUG nr. 63/2010

in tcnieiul prevederilor art. 36 alia. 2 litera 'b,din. 4 liters < a w ', art. 45

akin 2 [itera << a )> ,art. ] 15 a]in. ]]iLera b,art.117 ]itcra a din Lcgea administratiei pub]ice

locale nr.215/2001, republicata , w modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE

Art. ]. Se aproba execntia bugetu]ui ]oaa] a] comunei Negrijesti,judetu]

Vrancea pe trimestrul IV al anului 2012, pc Sectiunea Functionary ,conform drexel I
care faw pane integranta din prezenta hntarare.

Art. 2. Se aproba executia bugetului local pc trimcstrul IV al anului 2012

Sectiunea Dezvoltalc ,confoml anexei2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba execntia bugetului activitati autofinantate pe trimestrul IV al
anului 2012, scctiunea Functionary ,conform ancxei3 care face parte integranta din

prezenta hotarare

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunica Primarului comunei Ncgrilesti pcntru a
asigura cxecutarea acesteia si inaintata controluluilegalitatii pain grija secretarului

Negrilesti ljudetul Vranceaumtatn a(lm v terttorialc
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