
1 

 

 1 

                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

 COMUNA  GAICEANA 

CONSILIUL LOCAL 
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail: contact@comunagaiceana.ro  

  

HOTARAREA Nr.9 din 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea contului de  executie al exercitiului bugetar, pentru trimestrul 

IV al anului 2022 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 31.01.2023 

            Avand in vedere: 

            -prevederile O.M.F. 1865/2011,privind aprobarea normelor metodologice pentru 

intocmirea şi depunerea  situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice; 

            -prevederile art.20,alin.(1),lit.c si art.49, alin.12 din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice,republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Vazand: 

           -raportul compartimentului de specialitate,inregistrat sub nr.208 din  12.01.2023; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Gaiceana, inregistrat sub nr. 223 din  

12.01.2023; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al  Comunei Gaiceana. 

 

In temeiul prevederilor  art.129, alin.(4),lit.a) coroborat cu art.139,alin.(3),lit.a) si  

art.196,alin.(1), lit.a  din OUG.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarle ulterioare; 
HOTARASTE: 

 

     Art.1.-Se aproba contul de executie al exercitiului bugetar pentru trimestrul  IV  al 

anului 2022 ,dupa cum urmeaza:                                                                                      

                                                                                                                         -lei- 
1.VENITURI PLANIFICATE  A SE INCASA                                                          4.775.200,00   

2.VENITURI  REALIZATE                                                                                       4.869.046,11   

3.CHELTUIELI  PLANIFICATE                                                                               4.775.200,00 

4.CHELTUIELI REALIZATE                                                                                    3.654.535,07 

        Din care  pe secţiuni : 

        a)SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  
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-VENITURI  PLANIFICATE                                                                                      4.550.850,00   

-VENITURI  REALIZATE                                                                                          4.778.606,11 

-CHELTUIELI    PLANIFICATE                                                                                4.550.850,00 

-CHELTUIELI  REALIZATE                                                                                      3.564.095,07 

      b)SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  

 
-VENITURI   PLANIFICATE                                                                                         224.350,00 

-VENITURI PLANIFICATE DEFINITIVE                                                                    224.350,00 

-VENITURI   REALIZATE                                                                                               90.440,00 

-CHELTUIELI  PLANIFICATE                                                                                      224.350,00 

-CHELTUIELI  REALIZATE                                                                                            90.440,00 

       
 

        Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare prin aducerea ei la cunostinta publica. 

 

       Art.3. Primarul comunei se va ocupa de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 

       Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Bacau si 

compartimentului financiar contabil ,prin grija secretarului general al UAT Gaiceana.  

 

 
                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
    
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9 voturi  pentru (9  consilieri prezenti) 

 

 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 
CONSILIULUI LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

 
 

 
Adoptarea hotărârii s-a facut cu 

majoritate ⸋ simplă ⸋ absolută  ⸋ 

calificată 

31.01.2023  

 1 Comunicarea către primar  03.02.2023  

 2   Comunicarea către prefectul județului 03.02.2023  

 3 Aducerea la cunoștință publică 03.02.2023  
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 4 
Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
31.01.2023  

 


