ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018 ,
in anul 2019

Consiliul local al com. Pacureti, jud. Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de 24
aprilie 2019: vazand proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din
anul 2018 , in anul 2019, proiect initiat de primarul comunei Pacureti , jud. Prahova.
Vazand :
Expunerea de motive cu nr.1575 /16.04.2019, intocmita de primarul comunei Pacureti, jud.
Prahova si raportul de specialitate nr. 1576 /16.04.2019 intocmit de biroul,,buget-finanţe, taxe şi
impozite locale’’,din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
Avand in vedere: prevederile art 58 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare .
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com Pacureti, jud.
Prahova .
Avizul secretarului com. Pacureti, jud. Prahova.
In temeiul art. 36 alin 2 lit b, alin.4 lit. a si a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare :

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. (alin.1) Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 338.300 lei din excedentul
anului 2018, in cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finantarea obiectivului de investitii ,, DC
46 si retele de drumuri comunale si locale”.
(alin.2) Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 500.000 lei din excedentul
anului 2018, in cadrul secțiunii de functionare pentru acoperirea golurilor temporare de casa.
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Art.2. Primarul si Biroul Buget-finante, taxe si impozite locale vor asigura executarea
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Păcureți ,
Biroului Buget-finanțe, taxe și impozite locale, Primarului Comunei Păcureți, Instutuției
Prefectului Judeţului Prahova şi se va aduce la cunoştinţă publică in conditiile legii
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