
                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
 

privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe 

trimestrul I a anului 2020. 

Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data 

de 28.05.2020, în prezenţa ......... consilieri; 

Avand in vedere: 

-  Referatul de aprobare   a primarului comunei Rebra 
nr.568/20.05.2020 ; 

- proiectul de hotarare elaborat si prezentat de catre domnul Ștefan 
Danci  , primarul comunei Rebra, 

- raportul cu nr.570/20.05.2020 al  compartimentului contabilitate 
din cadrul Primariei comunei Rebra, 

- raportul cu 577/27.05.2020 a comisiei economice de specialitate ; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2020 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Rebra pentru anul 2020; 
- Tinand seama de prevederile art.20 alin.(1) lit.c) , art.49 alin.(12) 

si art.57 din Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- În  temeiul dispoziţiilor prevăzute de  art. 129, alin. 2 lit. ”b”, alin.4 
lit.”a”  art. 139  alin.3 lit.”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul 
administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1.- Se aproba contul de executie al bugetul local al comunei 

Rebra  pentru trimestrul I /2020, pentru, conform Anexei nr.1 , care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local al 

comunei Rebra  pentru trimestrul I /2020, la Sectiunea de funcționare, 



                                                                                                            
                                                                                                      

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

cât și la Secțiunea dezvoltare la partea de venituri  conform anexei nr.2, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.-Se aproba contul de executie bugetara al bugetului local al 

comunei Rebra  pentru trimestrul I /2020, la Sectiunea de funcționare, 

cât și la Secțiunea dezvoltare la partea de venituri  conform anexei nr.3, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.4.- Secretarul comunei Rebra , va comunica prezenta hotarare 

cu: 

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei Rebra 

          Prezenta hotararea a fost adoptata cu ____ voturi din _____ 

consilieri prezenti.                        

PRESEDINTE DE SEDINTA 

GAVRILOAIE DUMITRU-CORNELIU 

                                                                         Contrasemnează, 

                                                                             Secretar general, 

                                                                               Vasile Calini                                      

              Nr.10 

       Din 28.05.2020 

 

 

 

 

 


