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HOTARARE Nr.88
privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei
comunei Sinegti, judetul lagi, pentru trimestrul III al anului 2020
Consiliul local al comunei Sinegtijude{ul lasi,
Luand in discutie Proiectul de hotarare nr.86/07.12.2020 propus de catre primarul cornunei
Sinegti, in calitate de initiator.

Analizand documentele suport la proiectul de hotarare, respectiv:
- referatul de aprobare nr.6497107J22020, al primarului comunei Sinesti,
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.6495107.12.2020,
- raportul privind controlul financiar preventiv nr.6496107 .12.2020.
Vazand avizul favorabil al comisiilor pe dornenii din cadrul Consiliului local Sinesti.
Avand in vedere dispozitiile:
- art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 512020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Cu respectarea prevederi lor:
- Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd,
cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.
- Legii nr.5212003 privind transparen[a decizionalS 'in administratia publicS, actualizata;
In baza prevederilor 129 alin,2, lit. (b), rapoftat la alin,(4) lit. (a) si in temeiul art.196, alin, (1),
lit, a), din O.U.G nr,5712019 privind Codul administrativ,

HorAnAgrE:
Aft. 1. -Se aprobd contul de executie al bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Sinegti,
judetul Iagi pentru trimestrul III al anului 2020, conform anexelor 1 si 2, parti integrante la prezenta
hotarare,

Aft.2. -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotbr6ri se incredinteazd Primarul comunei Sinegti,
judetul Iagi, prin aparatul propriu de specialitate,
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Aft. 3. - Secretarul general al comunei va iesigura publicitatea

gi va comunica prezenta hotarare:

-primarului comunei Sinegti-spre stiinta 9i conf,crmare;
- D.G,F.P, a judetului iasi-Trezoreria oras Tg,Frumos ;
- Institutiei Prefectuluijudetului Iasi, pentru controlul legalitatii;
- fesponsabilului cu pagina de internet a primbriei locale,

Adootatd astdzi: 18 decembrie 2020.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
Damiana Grigoro
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Contrasemnat conform art, 1 40

alin.1 din OU G R nr 5712019

SECRETAR. GENERAL.

