ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VINTILĂ VODĂ

HOTĂRÂ RE
privind aprobarea utilizării în anul 2019, a sumei de 120.000 lei din
excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2018,
pentru secţiunea dezvoltare

Consiliul local al comunei
ordinară în data de 29.10.2019 ;

Vintila

Voda, judetul Buzau, întrunit în şedinţă

Având în vedere :
- referatul de aprobare al
primarului
înregistrat sub nr.5427/21.10.2019;

comunei

Vintilă Vodă, judeţul Buzău,

-raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului
contabil, impozite şi taxe locale, înregistrat sub nr.5428/21.10.2019;

financiar

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ;

local al

-prevederile art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

publice

- prevederile Ordinului nr.3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodoligice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
-prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu
completările ulterioare;
-prevederile
art.129 alin.(2)
nr.57/2019 privind Codul administrativ;

modificările

lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a)

şi

din O.U.G.

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 120.000 lei din excedentul bugetar al anului
2018, pentru anul 2019, pentru secţiunea dezvoltare.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Vintilă
Vodă prin intermediul compartimentului financiar –contabil, impozite şi taxe locale ;
Art.3. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, va comunica
prezenta hotărâre primarului comunei, compartimentului financiar -contabil, precum şi
Instituţiei Prefectului – Judeţului Buzău .
NR. 52
VINTILĂ VODĂ, 29 OCTOMBRIE 2019
Preşedinte de şedinţă,
Consilier ,
GĂINUŞĂ DUMITRU

Contrasemnează,
secretarul comunei ,
LUNGU MIHAELA

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al Comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa
ordinară din 29 OCTOMBRIE 2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru:-voturi împotrivă;-abţineri din numărul total de 11
consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la sedinţă.

