ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 55/2019
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local,
pentru trimestrul III, anul financiar 2019

având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, raportul compartimentului de resort
precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 50/2019 – legea bugetului de stat pe anul 2019;
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. ”a” si art. 57 alin. (1), alin. (2) si alin. (4)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. ,,b", alin. (4), lit."a", si art. 196, alin. (1),
lit."a", din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul III, anul
financiar 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rafaila, 28 octombrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ivanciu Viorel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptata in sedinta ordinara din data de 28 octombrie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, NR. 55/2019
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
28/10/2019
2
Comunicarea către primarul comunei2)
…/…/2019
3
Comunicarea către prefectul județului3)
…/…/2019
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
…/…/2019
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2019
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
…/…/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora
li se adresează.”

