
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei ȚIBUCANI, 

județul NEAMȚ pentru anul 2018 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa  
ordinară din data de 28 februarie 2019; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2)  lit b) și ale alin. (4) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tibucani înregistrat sub nr. 1376 din  19.02.2019, din care cităm: “În 
conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale. Ordonatorii 
principali de credite au obligația de a prezenta în ședință public, spre analiză și aprobare de 
către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. Bugetul 
comunei Țibucani a fost aprobat prin HCL nr. 16 din 15.02.2018 și vă prezentăm alăturat 
situația prevederilor bugetare și a încasărilor pe partea de venituri la data de 31.12.2018, 
respective pe partea de cheltuieli – prevedrile bugetare și plățile aferente la data de 
31.12.2018 pe cele două secțiuni”; 

Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. – Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei ȚIBUCANI, 
județul NEAMȚ pentru anul 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Primarul și Serviciul financiar-contabilitate vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 

persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției. 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMENEAZĂ          
       CONSILIER LOCAL,                         SECRETARUL COMUNEI,                                       

RUSU IOAN         J U R I S T                     
                                   AMBROSĂ COCA                                                 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
Nr. 19 
Adoptată în ședința  ordinară din data 28 februaruarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinerie din totalul de 13 consilieri în 
funcţie                                                                                                                                                               
Redactat N. Noisă 
Procesat C. Ambrosă 
28.02.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 



 


