ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTARARE

privind alocarea unor fonduri pentru lucrari de interes local si cheltuieli curente
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr. 3079 din 03.11.2008 ;
-raportul contabilului primariei inregistrat la nr. 3080 din 03.11.2008 ;
-avizul comisiei de specialitate ;
- prevederile art. 45, alin. (2), lit. ,,a'' din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata.

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata ;
Hotaraste:
Art.1. Se aproba alocarea unor fonduri pentru lucrari de interes local si
cheltuieli curente conform anexei ce face parte integranta din prezentul proiect de
hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei si referentul contabil ;
Art.3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare în termenul legal .
Nr. 46
VINTILA VODA, astăzi 07.11.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SÎRBESCU TEOFIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
AMELIA PINTILIE

Prezenta hotărâre a fost adoptată: 13 voturi”pentru” 0 voturi”contra” 0 ,, abţineri’’

ANEXA LA
H.C.L. nr. 46 din 07.11.2008

Nr. SUMA
DESTINATIA FONDURILOR
crt. (LEI)
1
35 000 Forare si echipare put de mare adancime care va deservi Scoala generala si cetatenii din
2

35 000

3
4
5

3000
35 000
10 500

6

70 000

7

127 000

satul Coca Antimiresti;
Cheltuieli Situatii de Urgenta : achizitionarea de pichete PSI pentru scoli, gradinite,
camine culturale etc, achizionarea de stingatoare de incendiu , verificarea si incarcarea
stingatoarelor de incendiu de la primarie, scoli , gradinite, spital, camine culturale,
biblioteca;
cheltuieli materiale pentru spitalul comunal
decontare contract firma consultanta pentru proiectele europene
ajutor material pentru parohiile din comuna dupa cum urmeaza:
Coca Niculesti – 1500 lei;
Coca Antimiresti – 1500 lei;
Niculesti – 2500 lei;
Vintila Voda – 2500 lei;
Bodinesti – 2500 lei.
reparatii la cladirea ,,Pavilion'' din cadrul spitalului comunal
plata ridicarilor topografice si a studiilor de fezabilitate pentru proiectele europene;
contravaloarea facturilor de energie de la unitatile subordonate; contravaloarea facturilor
de energie pentru iluminatul stradal; contravaloarea facturilor pentru telefon, internet,
cablu la primarie si unitatile subordonate; achizitionarea de combustibil pentru primarie,
scoli, gradinite, etc; benzina; motorina si alte cheltuieli curente.

PRIMAR,
CONSTANTIN PETCU

