ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 13/2019
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós”
din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2019
Consiliul Local Ciumani, în ședința extraordinară din data de 04.03.2019
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 13/2019 a primarului comunei, dl. Márton
László – Szilárd privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő
Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2019;
Văzând raportul de specialitate nr. 13/2019 înaintat de compartimentul de
contabilitate, respectiv văzând Raportul de avizare al comisiei pentru activitatea economicofinanciară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei;
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3809/2018, privind aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
- O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, cu modificările și
completările ulterioare;
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45 alin.
(1) coroborat cu art. 115, alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, cu un număr de 11 voturi.
H O T Ă R E Ş T E:
Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului a bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós”, sursa
E al anilor precedenţi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 în sumă totală
de 16.429 lei, din care suma de 16.429 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, pe
anul 2019.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija referentului de specialitate, cu atribuții de secretar al
comunei, se comunică Primarului comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului
Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișare și pe pagina de internet al comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Molnár Eszter
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