ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE

.CONSILIUL LOCAL.

HorAnAne
privind acordarea unei subvenlii din bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe
pentru finanlarea funclionErii seruiciului public de salubrizare al localitatii, avand
Cod fiscal 39989766
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita, intrunit ?n gedinla
ordinard din data de 7 august 2019
Av6nd in vedere:

- rapodul de aprobare nr. 3374 din 16.07.2019 al Primarului comunei Sfantu Gheorghe;
- raportul compartimentului de specialitate nr.3480 din 23.07.20tg
Analizand

:

- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.3482 din 23.07.2019
- avizul consultativ al comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare , juridical
de disciplina , validare nr. 46 din 24.07.2019

.

In conformitate cu

si

:

-prevederile aft.3, alin,(2) ,aft.11,aft.L2,art.20,1it.h si k), art. 22 din Legea nr. 27312006
privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;

- prevederile aft. L29, alin.2.lit.d), lit. a) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare

a

localitSlilor, republicat5, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul dispozitiilor art.92 , art.!29,lit.d), alin.(2),alin,7,lit.s ,art.196,alin.(1), lit.a)

aft.580,alin.(2) din O.U.G. nr.57120L9 privind Codul Adminisatratiq

,-'
-"{

HOTAnA$rE:

3

-

ART.I Pentru anul 2019 se aprobb acordarea subvenliei din Bugetul Local al
comunei Sfantu Gheorghe pentru finanlarea funclionirii Seruiciului public de salubrizare al
localitatii, avand Cod fiscal 39989766, in suma de 141 mii lei.
ART, 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se desemneaz5
compaftimentul contubilitate din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului comunei
Sfantu Gheorghe.

ART. 3 - Prezenta hotdr6re se comunic6 Instituliei Prefectului Judelului Ialomita,
Primarului comunei Sfantu Gheorghe, compaftimentului contabilitate, Seruiciului public de
salubrizare al localitatii gi va fi adusd la cunogtifild publici in condi[iile legii, prin grija
secretarului general al localitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

q\

CONTRASEMNEAZA,

Secretar general al comunei
Vlascean

p2

Nita Tamara

Nr. 61

Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 7 august 2AI9
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Comunicarea @tre prefectul judetuhi r)

Comunicarca, numai in cazul celei cu caracter individualH)
Botararea devine obligatorieo) sau produce efictejuridice'). dupi csz
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