
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNsrLruL LocAL PAULE$TI

HOTARARE NR. 3'I 12018

privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2017 al Comunei Paulesti,
judetul Satu Mare

Consiliul Local Piulegti, judelul Satu Mare, intrunit in gedinla de indatd din 13.1 0.2017,la sediul

Primdriei Piulegti, in baza dispoziliilor art. 39 alin. 4 din Legea nr. 21512001 privind admiruistralia
publicd locald, cu modificirile gi completirile ulterioare,

Analizdnd expunerea de motive a primarului, precum 9i raportul compadimentului financiar-
contabil, privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Paulesti din anul 2Q17;

In baza art. 58 alin.(1) lit. a) gi c) din Legea 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificirile gi completirile ulterioare;
in conformitate cu dispoziliile Ordinului nr. 324412017 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2017;
ln temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), arl.45 alin. (2) lit. a) 9i art. 115 alin. (1)lit. b) din

Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald, republicatd cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare; 

HorAnAgrE:

Art.1. - Se aproba utilizarea excedentului bugetului local

Mare al anului 2017, in suma de 4.254.558,97 lei, ca surse de

dezvoltare, pentru urmdtoarele investilii:
- "Modernizare, infiintare si dotare gradinite in Comuna Paulesti, jud.Satu Mare" cu suma de

859.000 lei;
- "Reabilitare Drumuri in Comuna Paulesti Rev.2 ctl suma de 1.630.0000 lei";

- "Modernizare Camin cultural in satul Paulesti si modernizare Camin cultural in satul Amati,

Comuna Paulesti" cu suma de 800.000 lei;

- "Asfaltare strazi" cu suma de 526.000 lei;
- "Reabilitare DC 96" cu suma de 228.000 let;

- Cofinantare alte proiecte cu suma de 21'1.558'97 lei

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se incredinlezd Primarul Comunei Paulesti, judetul Satu Mare.

Art.3 prezenta hotirdre se comunicd Institutiei Prefectului Judetului Satu Mare, personalului

din cadrul aparatului de specialitate al primarului gi se aduce la cuogtinld publicd.

PRE9EDINTE DE 9EDINTA
LMAR ADRIAN GHEORGHE

Prezenta hotdrdre a fost adoptat5 cu respectbrea prevederilor art. 45

din Legea nr.215 12001 republicatd, modificatd 9i completate.
Nr total al consilierilor in functie 15
Nr total al consilierilor prezenli 13

Nr total al consilierilor absenti 2

Voturi pentru
Voturi impotrivd
Abtineri

al Comunei Paulesti, judetul Satu
finanlare a cheltuielilor sectiunii de

Piulegti 19.03.2018

Contrasemneazd,
Secretarul Comunei Piulegti

Bernat Manuela Eva
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