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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI PROVIȚA DE SUS 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local 

al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2021 
 

Având în vedere :  
- Prevederile Secțiunii  a 4-a ,,Execuția bugetară,, art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare   
- Proiectul de hotărâre  inițiat de primarului comunei Provița de Sus , 
- Referatul de aprobare  al primarului comunei Provița de Sus ,  
- Raportul de specialitate nr.4411/19.07.2021 întocmit de dna Duță Georgeta Carmen și Iuga Irina, 
ambele având funcția de inspector în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite Financiar 
Contabil;  
- Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

          - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 
 
           În temeiul prevederilor : art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a) coroborate cu prevederile  
art. 155 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. b) ; art.139 alin.(1) și (3) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. 
(1) lit. a), art. 197 , art.198 și 243 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ . 
            

   Consiliul Local al comunei Provița de Sus , adoptă prezenta hotărâre  : 
 
    Art.1  Se aprobă contul de execuție al bugetului local  al comunei Provița de Sus la data de 
30.06.2021 conform Anexelor nr. 1 și nr.2  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe 
site-ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate. 
                                                                                                                    
Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
  Irina-Corina Bucur                                                 Secretarul General al comunei Provița de Sus, 
                                                                                                          Jr. Gabriel Goagă   
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         11 10 10 - - 


