
   

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI   BAHNA 
 

HOTARARE  

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului  bugetar  
pe trimestrul III, anul 2019 

 
          Consiliul Local al comunei Bahna, judeţul Neamţ întrunit în şedinţă  ordinara în 
data de 27.11.2019 
          Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) si a art.196  alin. (1),  lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1.Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului  bugetar pe trimestrul III, anul 
2019 la partea de venituri: prevederi bugetare initiale trimestrul III: 11 321 650 lei , 
prevederi bugetare definitive:   9 098 650 lei si incasari realizate in suma de     7 252 
477 lei şi la cheltuieli pentru trimestrul III:    credite bugetare initiale   11 321 650 lei  , 
credite bugetare definitive 6 11 321 650 lei si plati efectuate de 6 730 939 lei , sume 
detaliate in anexa nr. 1 si anexa nr. 2. 

Art.2. Primarul comunei Bahna în calitate de ordonator principal de credite va 
urmări modul în care compartimentul contabilitate financiar va lua măsurile pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari. 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 

MAZĂRE  IOAN 

  
 

                                             L.S. 

 
 

 CONTRASEMNEAZA 
        SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI, 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 87  din  27.11.2019 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
  

 
                                             L.S. 

 

 
           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 
      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. ........  din  27.11.2019 
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