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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, 

Comuna Tamași, Județul Bacău 

 

          Consiliul local al al Comunei Tamași, județul Bacău, întrunit în şedinţă  ordinară/extraordinară 

în data de 30.09.2021: 

 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 1211 din 25.07.2021 transmisă de către Școala Gimnazială Chetriș privind 

aprobarea Contului de executie pe trimestrul II, anul 2021, înregistrată sub nr. 6732 din 

03.08.2021; 

- Raportul nr. 7962 din 22.09.2021 întocmit de dna Andrei Niculina consilier superior în cadrul 

compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, autorizatii de transport și resurse umane; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Tamași  cu nr. 7982din 22.09.2021;  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași.  

 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 1, alin. 1, alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. c, art. 23, art. 49, alin. 12, art. 761 din Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; 

- art. 106, alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a, art. 

240, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. 3, lit. a,  art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 200 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție pe trimestrul II, anul 2021 al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna 

Tamași, Județul Bacău, conform anexelor, parte integrată din prezenta hotărâre : 

- Bilanț de la data de 30.06.2021; 

- Contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2021; 

- Contul de execuție al cheltuielilor  la data 30.06.2021. 

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează Compartimentul financiar contabil, 

impozite și taxe, eliberare autorizații de transport și resurse umane. 

Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului, Compartimentului financiar contabil, impozite 

si taxe, autorizatii de transport și resurse umane, Școlii Gimnaziale Chetriș- Comuna Tamași, Județul 

Bacău, si Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform legii. 

 

                  Initiator,  

                 Primar, 

       Matieș Andrei Daniel 

                                                                                                      

                                                                                            Avizat pentru legalitate  

                                                                              Secretarul genera lal Comunei Tamași 

Miron Dumitrica Mădălina 


