
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL VULTURENI

HOTARARE
Privind aprobarea executiei pe trimestrul II a bugetului local 

pe anul2022

Consiliul local al comunei Vultureni, judetul Bacau intrunit in sedinta ordi lara din data 
de 01.08.2022;

Avand in vec ere:
mpartimentului financial- contabil cu nr. 2753 din 26.07.2022 si raportul de 
de specialitate ale consiliului local;
aprobare al domnului primar Boghian Drago§ cu nr. 2754 din 2

itate cu prevederile art.49 alin (12) si ale art.57 alin (2) din Legea
6.07.2022;

-Raportul coi
avizare al comisiilor

-Referatul de
-In conform

nr.273/2006 prlind finanjele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioar;;
In temeiul art. 129, alin.(4), lit. a, art. 196, alin.(I), lit. a), art. 197, alin.(l) din O.U.G.nr. 

57/2019 prlind Codul Administratl al Romaniei.

HOTARASTE:

Art. . Se aproba execujia trimestrului II pe anul 2022 astfel:

- Prevederi bugetare anuale 2022 =7,239.02 mii lei;
- Incasari realizate trimestrul II 2022= 4,303.80 mii lei;
- Cheltuieli realizate trimestrul II 2022 = 4,148.52 mii lei.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
- incasari realizate = 1,752,00 mii lei;
- Cheltuieli toi ale = 1,428.08 mii lei.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
- Incasari real
- Cheltuieli to

zate = 2,550.25 mii lei 
dale = 2,550.25 mii lei.

arul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotart ri.Art.2. Prim:

Bacau pentruArt.3. Prezenta hotarare va fi comunicata Institufiei Prefectului - Judcju 
verificarea legalitafii, primarului Comunei Vultureni, judejul Bacau §i compartimentului 
financiar-contabilitate din aparatul de specialitate al primarului pentru aducere l i indeplinire §i 
va fi adusa la cunostinja publica, in condifii le legii.



PREJEDINTE DE §EI

Contrasemnaaza,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GITU MAR A

dir 01.08.2022

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de ^0 voturi „pentru", __ abtineri si
„impotrla" din numarul total de 11 consilieri locali alesi In functie si jf£)consilieri locali prezenti.

si __voturi
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