
Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 

personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 
Civil. 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

CONSILIUL  LOCAL                                           

                                                        

H O T A R A R E 

privind  aprobarea contului  de executie a bugetului local al comunei Poiana Campina pentru 

trimestrul I  al  anului bugetar 2020 

 

                Avand in vedere  Referatul de aprobare nr. 4895 / 22.05.2020 al  dlui Primar al comunei  

Poiana Campina – Ioan  Alin Moldoveanu , Raportul de specialitate  nr. 4896 / 22.05.2020  intocmit 

de  dna  Gabriela Oancea – inspector si dna Elena Valentina Bohiltea - inspector – Compartiment 

Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale  din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Poiana  Campina, Avizul nr. 4981 / 25.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1 

din cadrul  Consiliului local al comunei Poiana Campina si Avizul de legalitate nr. 4897 / 22.05.2020   

al Secretarului general al  comunei Poiana Campina; 

    Vazand  Informarea nr. 4620/13.05.2020 intocmita de dna  Gabriela Oancea – inspector si 

dna Elena Valentina Bohiltea - inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si 

Taxe Locale  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

              In conformitate  cu prevederile Legii nr. 82 / 1991 – legea contabilitatii- republicata 4, cu 

modificarile si completarile ulterioare , Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1917 / 2005 – 

pentru aprobarea Normelor  metodologice privind  organizarea si conducerea  contabilitatii 

institutiilor  publice , Planului de conturi pentru institutiile publice  si instructiunile  de aplicare a 

acestuia , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 49 alin (12) din Legea nr. 273 /2006 – 

privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

              In temeiul art. 129 alin (2) , litera “b” , alin (4) , litera “a”, art.139  alin (3) , litera”a” si 

art.196 alin (1) litera “a” din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificarile si  

completarile ulterioare. 

 

Consiliul local  al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare : 

 

              Art. 1 Se aproba  contul de executie a  bugetului local al comunei  Poiana Campina pentru 

trimestrul I al anului bugetar 2020, conform Anexelor  nr. I - VII – parti integrante din prezenta 

hotarare . 

              Art.2 Primarul comunei Poiana Campina si Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate,  

Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al acestuia vor aduce la indeplinire  

prevederile prezentei hotarari.  

              Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova prin grija 

Secretarului general al   comunei   Poiana Campina si celorlalte  autoritati , institutii publice si 

persoane interesate de Compartimentul Buget , Finante , Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei   Poiana Campina , acest compartiment 

urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari . 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Ana Nedelcu  

Poiana Campina 28.05.2020 
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