ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

HOTARARE
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru executarea unor lucrari edilitar
gospodaresti
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr. 1101 din 08.04.2008 ;
-raportul contabilului primariei inregistrat la nr. 1102 din 08.04.2009 ;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala,
protectia mediului,servicii si comert
- 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 sume din bugetul local pentru executarea unor
lucrari edilitar gospodaresti 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. 11
VINTILA VODA, astăzi 15.04.2009
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BURTEL MARIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
AMELIA PINTILIE

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

ANEXA LA
H.C.L. Vintila Voda nr. 11/15.04.2009

Nr. SUMA
crt. (LEI)
1
30 000
40 000
2
+
15 000
3
20 000
4
30 000
5
70 000

DESTINATIA FONDURILOR
Cheltuieli materiale anuale pentru situatii de urgenta
Sume acordate de la bugetul local – 40 000 lei si din incasari – 15 000 lei pentru lucrari de reparatii
interioare si exterioare, construire toaleta si fosa septica vidanjabila, inlocuirea usilor de la intrare, zugravirea
salii de spectacol si a celei de sedinta, a biliotecii si a fostei sali de gradinita, reparatia celor 3 sobe de
teracota si vopsirea tamplariei
Inchiderea si ecologizarea depozitelor de deseuri de pe raza comunei Vintila Voda
Instalarea de sisteme de supraveghere si alarma la scoli si primarie
Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Vintila Voda, judetul Buzau

PRIMAR,
CONSTANTIN PETCU

