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norAnAnE NR. 129 t 2017

prrivind utilizarea excedentului bugetar al anului precedent al Comunei Paulesti,
judetul Satu Mare

Consiliul Local Pdulegti, jude[ul Satu Mare, intrunit in gedin[a de Tndatd din 13.10.2017,

la serliul Primdriei Pdulegti, inbaza dispoziliilorart.39 alin.4 din Legea nr.21512001 privind

aclministralia publicd loca16, cu modificarile 9i completirile ulterioare,
tuand in dezbatere expunerea de motive, in baza dispoziliilor art. 44 din Legea nr.

21512\OO1 privind administralia publicd locald, republicati, cu modificdrile 9i completdrile

ulterircare, privind rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului

Locall al Comunei Pdulegti,
in baza art.58 aiin.(t) lit. a) gi c) din Legea 27312006 privind finarrtele publice locale,

cu modificdrile gi completirile ulterioare;
in conformitate cu dispoziliile Ordinului nr. 2890121.12.2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016:
in temeiul art.3O atin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.45 alin. (2) lit. a) 9i art. 115 alin. (1)

lit. b) din Legea nr.21S:2OO1 privind administralia publicd locald, republicatd cu modificdrile 9i

c<lmpletdrile ulterioare; 
H OTA nAg T E:

Art,1. - Se aproba utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Paulesti, judetul

Satu Mare al anului precedent, in suma de 536.000 lei, pentru obiectivul de investitii
,,t\/lo[]ERNtZARE Sl REABTLITARE STRADA NlcoLAE BALCESCU, COMUNA PAULESTI'

L,CC,ALITATEA PAULESTI, JUDETUL SATU MARE'''

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se incredinlezd compartimentul contabilitate din cadrul

Primdriei comunei Paulesti, judetul Satu Mare.

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

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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Prezerrta hotirire a fost adoptate cu respectarea prevederilor art,

din Legea nr.215 12001 republicatd, modificatd 9i completatS.

Nr. total al consilierilor in funclie 15

Nr. total al consilierilor prezenti 13

Nr. total al consilierilor absenli 2

Voturi pentru 13

Voturi impotriva 0

Ablineri 0

Piulegti 13.'10.2017

Contrasemneaz6,
Secretarul Comunei Piulegti
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