ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
......................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
privind aprobarea utilizarii sumei de 170.028,21 lei din excedentul bugetar al anului
2018, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in scopul realizarii unor
investitii in interesul colectivitatii- Modernizare strada Unirii
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara in
data de 18.04.2019;
Avînd în vedere;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr.2024/11.04.2019;
- Prevederile art. 58 alin.(1) lit. (a) , din Legea finantelor publice locale nr.273/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.21/2019, privind adoptarea bugetului local pe anul
2019;
- HCL Ulmeni nr.14/29.03.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica ;
- Procesele verbale de sedinta ale Comisiilor de specialitate ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor;Comisia juridica si de disciplina inregistrat
sub nr.2168/18.04.2019; Comisia de invatamint, sanatate si familie, ....., inregistrat sub
nr.2169/18.04.2019 si Comisia de Agricultura , activitati economico-financiare...,
inregistrat sub nr.2167/18.04.2019;
- Prevederile Ordinului nr.3809/2018, privind aprobarea Normelor metodologice
pentru incheierea exercitiului bugetar al anului 2018;
- Prevederile art.36 alin.(4) lit. (a) şi în temeiul art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE;
Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 170.028,21 lei lei din excedentul bugetar al
anului 2018, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in scopul realizarii
unor investitii in interesul colectivitatii- Modernizare strada Unirii, conform Anexei nr.1,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează viceprimarul comunei Ulmeni şi
compartimentul contabilitate.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae RĂDOAICA
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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