
 

           

           

 

R O M Â N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTEŞTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A     Nr. 49 

din   25 noiembrie 2020 

                  privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni :  

                  secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020 

 

 

             Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la 

data de  25 noiembrie 2020; 

 

              Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei,  

inițiatorul proiectului de hotărâre;  

- Raportul compartimentului finaciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului comunei Berteștii de Jos;  

             -  Avizul cu caracter consultativ al  comisiei de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget–finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

comunei, agricultură, gospodarie comunală, protecția mediului și turism, din cadrul Consiliului 

local al comunei Berteștii de Jos ;  

              În conformitate cu  prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

  În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a  

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

       Art. 1   Se aprobă execuția bugetelor pe cele doua secțiuni : secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020 conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

       Art. 2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija domnului        

Rusu Cornelius-Mario, inspector în compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Berteștii de Jos. 

       Art. 3  Secretarul general al comunei Berteștii de Jos, va asigura transparența și 

comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost  adoptată cu un numar de 13 voturi din numarul total de 13 

consilieri in functie. 

 

 
                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                            SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 

                            BURLACU VIORICA 

                                                                                                                          NICULAE GHEORGHE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTESTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T  

 

H O T A R A R E A     Nr.______ 

din______________________________ 

                           privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni :  

                  secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020 

 

             Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la 

data de  __________________________; 

 

              Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei,  

inițiatorul proiectului de hotărâre;  

- Raportul compartimentului finaciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului comunei Berteștii de Jos;  

             -  Avizul cu caracter consultativ al  comisiei de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget–finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

comunei, agricultură, gospodarie comunală, protecția mediului și turism, din cadrul Consiliului 

local al comunei Berteștii de Jos ;  



              În conformitate cu  prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

  În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a  

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

       Art. 1   Se aprobă execuția bugetelor pe cele doua secțiuni : secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020 conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

       Art. 2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija domnului        

Rusu Cornelius-Mario, inspector în compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Berteștii de Jos. 

 

       Art. 3  Secretarul general al comunei Berteștii de Jos, va asigura transparența și 

comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri. 

 
                      INITIATOR                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                        PRIMAR,                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

     CAPBUN COSTEL FLORINEL                                                                     NICULAE GHEORGHE 

COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIE COMUNALA 

PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM 

 

 

 

 

                                                                           R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două   

secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 125 și art. 136 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit la data de                      

23 noiembrie 2020, pentru a analiza proiectul de hotarare referitor la execuția bugetelor 

întocmite pe cele două   secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. II,  

anul 2020. 

 

  Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde: 

      -  Proiectul de hotarare ; 

      -  Referatul de aprobare  al  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei; 

      - Raportul Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei Berteștii de 

Jos; 

  

            Analizând documentatia prezentata, comisia a constatat ca proiectul de hotarare este 

fundamentat si a hotarat cu : 5 voturi “pentru”; 0 voturi “impotriva”; 0 “abtineri”. 

  

AVIZAREA FAVORABILA 



 

a proiectului de hotarâre referitor la execuția bugetelor întocmite pe cele două   secțiuni : cțiunea 

de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020. 
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PRESEDINTE DE COMISIE 

 

GURGU IONEL 

 

 

 

 


	a proiectului de hotarâre referitor la execuția bugetelor întocmite pe cele două   secțiuni : cțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020.



