ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.6 din 15 ianuarie 2019 privind aprobarea cheltuirii excedentului bugetar la secțiunea dezvoltare și secțiunea
funcționare
Consiul Local al Comunei NAIDĂȘ;
Văzând referatul prezentat de dl. Vincu Tiberiu, primar, prin care propune aprobarea cheltuirii
excedentului bugetar la secțiunea dezvoltare și secțiunea funcționare ;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al Primăriei comunei Naidăș, ce a stat la baza
proiectului de hotărâre;
Potrivit Hotărârii Consiliului local Naidăș nr.13 din 11 ianuarie 2019 privind aprobarea Bugetului de
venituri și cheltuieli al comuneiNaidăș pe anul 2018;
Văzând și prevederile Legii nr.2/2018 abugetului de stat pe anul 2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
Conform Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 10.000 lei din excedentul anual al bugetului local pentru acoperirea
golului de casă rezultat din decalajul între încasări si plăti a cheltielilor curente din cadrul sectiuni de
functionare;
Art.2. – Se aprobă utilizarea sumei de 50.000 lei din excedentul anual al bugetului local pentru
achitarea cheltuielilor de investitii executate si cuprinse in lista de investiții din anul 2018.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul VINCU TIBERIU,
primarul comunei NAIDĂȘ și compartimentul de specialitate al primăriei comunei NAIDĂȘ.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comuneiNaidăş;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Caraș -Severin.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 15 ianuarie
2019, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

