ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
orașului Pogoanele la 31 martie 2022

Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău ;
Având în vedere :
- Raportul Compartimentului de contabilitate, înregistrat la nr. 5993 / 18.04.2022 prin
care solicita emiterea unei hotărâri a Consiliului local pentru aprobarea contului de execuție
al bugetului local și al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31.03.2022;
- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele,
înregistrat la nr. 6170/21.04.2022.
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
- Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local și al bugetului din venituri proprii al
orașului Pogoanele la 31 martie 2022 conform anexei, parte integrantă din prezenta .
Art. 2. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe și impozite locale va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficiallocal/ .
Președinte de ședință,
Consilier, Mircea Adrian Bădulescu

Contrasemnează Secretar general,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 38 / 29.04.2022
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
29 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

