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HOTARARE
privind aprobarea contului de execu{ie al bugetului local al Comunei T6rnava pe

trimestrul I al anului 2019

Consiliul Local al Comunei Tdrnava, intrunit in gedinJd ordinard la data de 3l mai
2019,

Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotdrdre gi raportul intocmit de cdtre

Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Tdrnava inregistrat sub nr. 4.430106.05.2019 prin care se propune aprobarea contului de
execu{ie al bugetului local al Comunei Tdrnava pe trimestrul I al anului20lg,

' avizul comisiei de specialitate A la proiectul de hotdr6re inscris la punctul nr. 2 de
pe Ordinea deZi,inregistrat sub nr. 68i30.05.2019,

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea m. 27312006 privind
finantel: publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

In temeiul prevederilor Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,, irt. X
alin.(2) lit.,,b",alin.(4)lit.,,a",art.45alin.(2)lit.,a,',art.77, art. 115alin.(I)lit.,,b,,qi
alin. (7) din Legea nr. 21512001 - Legea administratiei publice locale, republicat6, cu
modificErile gi completdrile ulterioare,

HoTARA$rE

Art.l. Se aprobd contul de executie al bugetului local al Comunei Tdrnava pe
trimestrul I al anului 2019, conform anexelor nr. 1 gi 2 care fac parte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art.2. Primarul Comunei T6nava, prin Compartimentul contabilitate din subordinea
sa, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri cu respectarea
dispozitiilor din actele normative in materie.

Art.3. Secretarul Comunei Tdrnava are responsabilitatea comunicdrii prezentei
hotdrdri Primarului Comunei Tdrnava, Institutriei Prefectului Judelului Sibiu,
Compartimentului contabilitate gi se aduce la cunoqtinJd public6 prin publicarea acesteia la
sediul instituliei.
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PRE$EDINTE DE $E
Piparl Ioan

Nr.31/2019
Prezenli la qedinfd: 13 consilieri
Adoptatd in qedinla ordinarl din data dd
Cu un numdr de 13 voturi,,pentru" din numdrul total de
DD/DD 3 ex.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,\

Doina Drasomir\

4
13 consilieri in functie.


