
ROMANIA
JUDETUL VASLUI

COMUNA BACE9TI

coNSrLruL LOCA!

HOTARARE

privind aprobarea execuliei bugetului localin trimestrul ll anul 2021

Av6nd in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Bece9ti, raportul Corn!.qfii

contabilitate ti avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului local 
:llaollllale )l dvlzul Lurlrrrrcr us >Pcvrorrru!!

in baza prevederilor art. 49, alin. (12) din tug"u nr. 273/2006 privind finanlele pullige: locate, cu

modific;rile ti completdrile ulterioare, :r,l: ,: ,,,

il ;;;,i.;;;;ilff;; !zs, atin. (r) 5i (+), tit. a) din brdonanla de urgenld a Guvernului nr.

5712019 privind Codul administrativ, cu completdrile ulterioare'

;;;;;ili ;;;s, .ii" tir ii atrn. (E),'tit a) 5i art 1e6,:ll lllt: :l=11,1:,:*:i::' 
de urgenld a

GuvernuIuiff'57/zoLgprivindcoduIadministrativ,cumodific6riIegicompletariIeu|terioare,

consiliul local al comunei Bice$ti, judelul Vaslui adopti prezenta hotd16re:

Articol unic. - se aprob; execulia bugetului local in trimestrul ll anul 2021, prevezutS in ane,xa care face

parte integrantd din prezenta hotSrare

r" i,' :

'J:Tflll.:J:JreN
,,,'-tl

'Contrasemneazd:

Secretar general,

' Mihai Biibugani.r

B;ce$ti, 3L august 2021,

Nr.36

,/ot vtr- ts,
o".//



ROMANIA
JUDETUT VASLUI

COMUNA BACESTI

CONSILIUL LOCAI

Consiliul local al comunei B;ce9ti, judetul Vaslui

:::
Pretedinte de $edinld,
lon Timoftleitc

Bdce$ti, 3L august 2021,
Nr.37



RO MAN 1A

JUDETUL VASTUI

COMUNA BACESTI

CONSILIU t LOCAL.

HOTARARE

pentru modificarea Hot;16rii nr.28114.08.2020 privind transmiterea in folosinli gratuit; a unei suprafele

de 1.965 mp din domeniul privat alcomunei B5cesti, Bisericii Locale Penticostale "MAR|NATA" din comuna

Bdce$ti pentru construirea unei case de rugiciune, pe toat; durata existenlei construcliei

Av6nd in vedere reteratul de aprobare al Primarului comunei Bece$ti, raportul de specialitate al

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului gi avizul comisiei de specialitate pe

domenii de activitate a Consiliului local,

in conformitate cu prevederile arl. I2g, alin. (1) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.57/20L0
privind Codul Administrativ, cu modlficSrile gi completSrile ulterioare,

in temeiul art. 1"39, alin. (1) 9i art. 196, alin. {1), lit. a) din ordonanla de urgenli a Guvernului N.57120L0

privind Codul Administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare,

Consiliul local al comunei B5cegti, judelulVaslui adoptd prezenta hotdrare:

Articol unic. - Hotd 16 rea nr . 2811-4.08.2020 privind tra nsm iterea in folosinlS gratuit; a unei su prafele de

1.965 mp din domeniut prlvat al comunei BScetti, Bisericii Locale Penticostale "MARINATA'din comuna

B;cetti pentru construirea unei case de rugiciune, pe toat; durata existentei construcliei se modlfic; dupi

cum u rmeaza:

l. Titlul hot;rarii se modifici ti va avea urm6torul cuprinsl

"Hotdrlre privind transmiterea in folosin!5 gratuit; a unei suprafele de

comunei udce5ti, Bisericii Locale Penticostale "MARANATA" din comuna

case cle rugdciune, pe toat; durata existenlei construcliei"

tl. Articolul 1, aliniatul (1) se modifici 9i va avea urmStorul cuprins:

I

1.965 mp din domeniul Privat al

B;ce$ti pentru construirea unei

:

" Aprobil transmiterea in folosinld gratuitd a unei suprafele de 1.965 mp din domeniul privat al comunei

B;cesti, Biserlcii Locale Penticostale "MARANATA" din comuna Becetti pentru constrdirea unei casd dd

rugdciune, pe toat; durata existenlei construcliei."
I

Co ntrasem neazS:

Secretar ge rleral,

Bdcegti, 31 august 2021.,

Nr.38

Pretedinte de gedinla,

lon Timofti



ROMANIA
JUDETUL VASLUI

COMUNA BACE$TI

CONSILIUL LOCAI:

HOTARARE

privind alegerea Viceprimarului comunei Bice$ti

Av6nd in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Bdce$ti, raportul de specialitate al

compartimentului de resort $i avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului local,

in conformitate cu orevederile:
- art. 148, art. 129, alin. (1) 9i alin. (3), lit. b), art. 152, alin. (2), (3), (5), (z) ti (8) Si art. 139, alin. (1) din

Ordonanla de urgenlS a Guvernului N. 57 /2OL9 privind Codul admnistrativ, cu modificirile qi completdrile,

ulterioare; .
- art. 11 Si 28, alin. (9) pi (10) din Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului local al comunei

Bdce$ti, judeluf Vaslui, aprobat prin Hot616rea N.73/25.o2.2o2t,
in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr.57/2oL9 privind Codul

admnistrativ, cu modificirile 9i completerile, ulterioare,
Consiliul local al comunei Bicetti, convocat in tedinti ordinard adopte prezenta hotd16re:

Articol unic. - Alege Viceprimar al comunei Bdce$ti, pedomnul consilier local lon Timofticiuc.

Contrasemneazi:
Secretar general,

B;cetti, 31 august 2021,
Nr.39

Pretedinte de

lilffi{;or,I;r fr1lo$ r,\srrru!-z



ROMANIA
JUDETUL VASLUI

COMUNA BACE9TI

CONSILIUL LOCAL .

HOTARARE

privind alegerea Viceprimarului comunei Bdce$ti

Av6nd in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Bdce$ti, raportul de specialitate al

compartimentului de resort $i avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului local,

in conformitate cu orevederile.
- art. 148, art. 129, alin. (1) 9i alin. (3), lit. b), art. 152, alin. (2), (3), (5), (7) li (8) li art. 139, alin. (1) din

Ordonanla de urgenli a Guvernului N. 57 /2Of9 privind Codul admnistrativ, cu modific;rile gi completdrile,

ulterioare;
- art. 11 Si 28, alin. (9) li (10) din Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului local al comunei

Bece$ti, judeluf Vaslui, aprobat prin Hoterarea N. 73/25.O2.2O2t,

in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr.57/2oL9 privind Codul

admnistrativ, cu modificirile ti completerile, ulterioare,
€onsiliul local al comunei Bicetti, convocat in ;edin16 ordina16 adopti prezenta hotS16re:

iArticol unic. - Alege Viceprimar al comunei B;cegti, pe domnul consilier local lon Timofticiuc.

Contrasemneazi:
Secretar general,

B;cegti, 31 august 2021,

Nr.39

PreSedinte de
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