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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 

HOTĂRÂRE  
privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli        pe semestrul I  al anului 2021 

 
Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova, întrunit în ședința ordinară la data de 

28.07.2021; 

Având în vedere prevederile : 

- Legii nr. 82/ 1991- Legea contabilităţii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 49 alin.( 12 ) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art.129, alin.(2) litera b) coroborat cu alin. (4) litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

Văzând : 

-  Referatul de aprobare nr.17.181/ 12.07.2021 al Primarului Comunei Bărcăneşti prin care se susține 

Proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli      pe semestrul I al anului 2021 ; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr.17.280/12.07.2021  prin care se propune  

adoptarea  Proiectului  de hotărâre privind    execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I al 

anului  2021 ; 

-Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr. 3 ale consiliului local; 

-Avizul secretarului general al comunei  Bărcăneşti nr.17.272/12.07.2021; 

          În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) litera   a )   şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T  E: 

            Art.1. -Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I al anului 2021, conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

  Art.2. -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova prin compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Barcanesti , iar prin grija 

secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova va fi înaintată şi comunicată persoanelor şi 

autorităţilor interesate. 
PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 

                                                                                  ………………… 
                                                                                        Liviu  DOBRE                                                      Contrasemnează: 

                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                       ……….…………….       
 Nicoleta SAVU  

Bărcăneşti, 28 iulie 2021 

Nr. 31 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

14 ;  Nr.consilieri prezenţi 14   ; Nr.voturi pentru 13;   Nr. voturi ȋmpotrivă  0     ; Nr. voturi 

abţinere   1 .    

sistem de vot : deschis 

SMG/SMG/5 exp.


