
                                       ROMÂNIA 

                           JUDEŢUL HUNEDOARA 

    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  13  /2019 

Privind aprobarea contului de execuţie bugetară al  bugetului local al 

oraşului Aninoasa pe trimestrul IV anul 2018 

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Raportat la proiectul de hotărâre nr. 13 din 20.02.2019 

           Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 13/5/20.02.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 13/6 din 20.02.2019  întocmit de 

către doamna Voicu Simona Angela şef serv. Buget contabilitate, cât şi de avizul 

comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr.6/7 din 28.02.2019; 

În baza prevederilor art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 

În temeiul art.36 alin.1, alin. 4 lit. a şi al art.45 alin.2  lit.a, art.115 alin.1 lit.b 

din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu completările 

şi modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1-Se apobă contul de execuţie bugetară al  bugetului local al oraşului 

Aninoasa pe trimestrul IV anul 2018,  la Secţiunea  Funcţionare, prevăzut în anexa 

nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2 Se aprobă contul de execuţie bugetară al  bugetului local al oraşului 

Aninoasa pe trimestrul IV  anul 2018, la Secţiunea  Dezvoltare , prevăzut în anexa  

nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 

administrativ competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;. 

 Art.4-Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Primarului oraşului 

Aninoasa;  D.G.F.P. Deva; Trezoreriei Petroşani; Serviciului  Buget-contabilitate; 

Afişiere şi presă; 

 

 

Aninoasa la, 

28.02.2018 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                 

 SFIA ION                                            JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.02.2019, cu un număr de 12 voturi 

pentru, voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 12 membri 

prezenţi. 
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