
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL 

-HOTARARE- 

privind aprobarea executiei bugetare a comunei Costestii din Vale la data de 31.03.2019 , 

30.06.2019 , 30.09.2019 si 31.12.2019 , precum si inchiderea exercitiului bugetar pentru 

anul 2019 

 

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit in sedinta de 

indata , in data de 07.01.2020 ; 

Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Costestii din 

Vale la data de 31.03.2019 , 30.06.2019 , 30.09.2019 si 31.12.2019 , precum si inchiderea 

exercitiului bugetar pentru anul 2019 propus de primarul comunei Costestii din Vale ; 

         Avand in vedere : 

Raportul de specialitate intocmit de catre Compartimentul financiar contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale ; 

Prevederile art. 49 , alin. (12)din legea nr. 273/2006 , privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

Prevederile art. 129 , alin. (4) lit. a) si art. 139 , alin.(3) din OUG nr. 57 / 2019 , privind Codul 

Administrativ ; 

-HOTARASTE- 

 

Art.1. – Se aproba inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2019 , pe cele doua sectiuni , 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare , care face parte integranta din prezenta . 

Art. 2. - Se aproba executia bugetara a comunei Costestii din Vale , la data de 31.03.2019 , 

pe cele doua sectiuni , conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare , care face parte integranta 

din prezenta . 

Art. 3. -  Se aproba executia bugetara a comunei Costestii din Vale , la data de 30.06.2019 , 

pe cele doua sectiuni , conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare , care face parte integranta 

din prezenta . 

Art. 4. - Se aproba executia bugetara a comunei Costestii din Vale , la data de 30.09.2019 , 

pe cele doua sectiuni , conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare , care face parte integranta 

din prezenta . 

Art.5. - Se aproba executia bugetara a comunei Costestii din Vale , la data de 31.12.2019 , 

pe cele doua sectiuni , conform anexei nr. 5 la prezenta hotarare , care face parte integranta 

din prezenta . 

Art.6. – Secretarul comunei Costestii din Vale va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate .  
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