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

HOTĂRÎRE
privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al primariei Comunei Ulmeni in
suma de 5110,70 lei , pe anul 2016, pentru unitatile de invatamant
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara
din data de 30 Ianuarie 2017
Avînd în vedere;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr.372/30.01.2017;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administratia
publică;
- Prevederile art.13, 58 alin.1 lit a si art.70 din Legea finantelor publice locale
nr.273/2006;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;
- Prevederile Ordinului nr.4075/2015, privind incheierea exercitiului bugetar al
anului 2015;
- Prevederile Ordinului nr.7200/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind executia bugetara de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome ,
institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitati finantate
integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne/externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind
activitatea de privatizare , gestionate de institutiile publice, indiferentr de modalitatea
de organizare si functionare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Procesul verbal de sedinta al Comisiei de agricultura, activitati economicofinanciarea,,,., inregistrat sub nr.2/30.01.2017;.
- Raportul de avizare al Comisiei de agricultura, activitati economico-financiare….,
inregistrat sub nr.400/30.01.2017;
- 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,
HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 5110,70 lei din excedentul bugetului local pe
anul 2016, pentru cheltuieli materiale si obiecte de inventar , atat la partea de venituri
cat si la partea de cheltuieli, pentru unitatile de invatamant
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Primarul comunei Ulmeni şi
referentul contabil.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Valeriu Marian PENU
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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