
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

                                          PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI            
                                                       PROIECT                               
                             H O T Ă R Â R E nr. 33 / 2022  

pentru aprobarea contului de execuție a bugetului local 
al comunei Răucești, la finele trimestrului I, pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, județul Neamț;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art.10 alin (2) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările

ulterioare, 
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul

comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 4928 din 13.04.2022;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 4929 din 13.04.2022;
c)  avizele  cu  caracter  consultativ  ale  ComisiiIor  de  specialitate  ale  Consiliului  local,

conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;      
              Tinând seama de: 

- art. 11, alin. 2) art. 49 alin. (12) și (13) , art. 57 alin (1) și art. 73 alin. (3) din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 87 și 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1)
lit.  a)  din  Ordonanţă  de  Urgenţă  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  Administrativ cu
modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului local, la finele trimestrului I pe anul
2022, pe secțiuni, prevăzut în anexa  nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. - Prezenta  hotărâre  se  comunică,  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul
secretarului  general  al  comunei,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului  comunei  și
Prefectului județului Neamț. 

                       Inițiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                    Vasile VIERU


