ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 30/2020
privind aprobarea execuţiei pe secţiuni a planului bugetului de venituri şi
cheltuieli bugetare pe trimestrul I al anului 2020
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 26 mai
2020, convocat prin Dispoziția nr. 92/2020, emisă de primarul comunei Dănești,
județul Harghita;
Având la bază:
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.106/2020;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.107/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Dăneşti, înregistrat sub nr.108/2020;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local al
comunei DĂNEŞTI pe anul 2020
În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1, alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă execuţia pe secţiuni a planului de venituri şi cheltuieli bugetare pe
trimestrul I/ 2020, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4.
Art.2. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Dănești dl. Bőjte Csongor-Ernő, precum şi Compartimentul
financiar-contabilitate, impozite și taxe locale.
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Art.4. Prezenta se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita, A.J.F.P.
Harghita, Primarul comunei Dănești dl. Bőjte Csongor-Ernő şi Compartimentul
financiar-contabilitate, impozite și taxe locale.
Comuna Dănești, la 26 mai 2020
Președintele de ședință,
Both Norbert László

 ………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
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