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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru 

Comuna Tamași 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU, întrunit în ședința 

ordinară în data de 23.06.2022: 

 

Având în vedere: 

➢ Raportul de specealitate  nr. 4841 din 16.06.2022 întocmit de către doamna Andrei  Niculina 

consilier susperior, din cadrul Compartimentului financiar contabil; 

➢ Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău, nr. 4881 din 17.06.2022 

privind necesitatea și oportunitatea proiectului; 

➢ 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. 

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art. 1 – Se aprobă contului de execuție pe trimestrul I, anul 2022 al Comunei Tamași conform 

anexelor, parte integrată din prezenta hotărâre : 

❖ Bilanț de la data de 31.03.2022; 

❖ Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2022; 

❖ Contul de execuție a veniturilor  la data 31.03.2022; 

❖ Contul de execuție a cheltuielilor  la data 31.03.2022; 

 

Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului, Compartimentului financiar contabil, impozite 

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

    

          Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                   Secretar general delegat 

              Nester Isabela                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 

 
Nr. 38 din 23.06.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 

   

 


