
R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 
C O M U N A   D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

PROIECT de  HOTARARE 
 

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al  

comunei Dobreni, judetul Neamţ, la data de 31.12.2020 
 
 
            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 
            Având în vedere: 

- Referatul de Aprobare a primarului comunei Dobreni precum şi raportul 
de specialitate nr. 2072/14.04.2021, întocmit  de către Biroul Financiar 
Contabil din cadrul Primariei comunei Dobreni; 

- prevederile art. 19, alin 1 si art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 
             În temeiul dispoziţiilor : OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Sectiunea 3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1),  alin. 
(2), lit. b) si alin.(4), lit a) precum si ale art. 196 -”Tipurile de acte administrative”, 
alin. (1), lit. a; 

 
 
 

HOTĂRÂŞTE   : 

 
             Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Dobreni  la data de 31.12. 2020, conform ANEXEI  care face 
parte integrantă din prezenta hotarare. 
        
         Art.2.  Primarul comunei Dobreni prin Biroul Financiar Contabil din cadrul 
Primarie comunei Dobreni va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
            
      Art.3.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta 
hotărare Biroului Financiar Contabil precum si autoritaţilor si persoanelor 
interesate. 
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      R O M A N I A 

                           JUDETUL  NEAMT                   
      C O M U N A   D O B R E N I 

         CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A 

Nr. 21 din 20.04.2021 
 

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al  

comunei Dobreni, judetul Neamţ, la data de 31.12.2020 
 
 
Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 
            Având în vedere: 

- Referatul de Aprobare a primarului comunei Dobreni precum şi raportul 
de specialitate nr. 2072/14.04.20210, întocmit  de către Biroul Financiar 
Contabil din cadrul Primariei comunei Dobreni; 

- prevederile art. 19, alin 1 si art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 
             În temeiul dispoziţiilor : OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Sectiunea 3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1),  alin. 
(2), lit. b) si alin.(4), lit a) precum si ale art. 196 -”Tipurile de acte administrative”, 
alin. (1), lit. a; 

 
 

HOTĂRÂŞTE   : 

 
             Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Dobreni  la data de 31.12. 2020, conform ANEXEI, care face 
parte integrantă din prezenta hotarare. 
        
         Art.2.  Primarul comunei Dobreni prin Biroul Financiar Contabil din cadrul 
Primarie comunei Dobreni va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
            
      Art.3.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta 
hotărare Biroului Financiar Contabil precum si autoritaţilor si persoanelor 
interesate. 
 
           

           

             Preşedinte de şedinţă,                                                    
               Apintilioaei Maria                                                    Secretar General 

Petrescu Sanda Daniela 
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