ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.18/2014

privind aprobarea execuŃiei bugetelor secŃiunii de funcŃionare şi secŃiunii de dezvoltare,
aferente trimestrului I 2014
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 18 aprilie 2014,
Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind aprobarea execuŃiei bugetelor secŃiunii de funcŃionare şi
secŃiunii de dezvoltare, aferente trimestrului I 2014, precum şi referatul de specialitate
nr.2200/15.04.2013, întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi
comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,
În baza art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in
administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă execuŃia bugetului secŃiunii de funcŃionare pentru trimestrul I 2014, conform
anexei nr.1, anexă ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă execuŃia bugetului secŃiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2014, conform
anexei nr.2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă execuŃia bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau
parŃial din venituri proprii (secŃiunea de funcŃionare pentru trimestrul I 2014), conform
anexei nr.3, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia
şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor
interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 18 aprilie 2014
Preşedinte de şedinţă,
Văduva Gabriel

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

