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din 19.05.2022  

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.82 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al  

comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2022 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.20075.05.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.20077/10.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.20076/10.05.2022., întocmit de Antonela ANCU – Inspector compartiment 

Contabilitate, Birou Economic; 

▪ Prevederile art.20 alin.(1) lit.c) și lit.h) și ale art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul   I, 

al anului 2022, conform ANEXEI nr.1 – venituri și ANEXEI nr.2 – cheltuieli, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 

 

                                                                                                                                        Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru  din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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