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privind "Utilizarea execedentului bugetar din anul 2018
al Comunei Piulegti, judetul Satu Mare"

Consiliul Local al Comunei Pdulegti, judetul Satu Mare, intrunit in gedinta
extraordinard din 22.03.2019, la sediul Primdriei Pdulegti, in baza dispozitiilor art. 39 alin.2
din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd locali, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare, avAnd in vedere expunerea de motive nr. 1396i25.02.2019 prezentati, precum
gi dispozitiile art. 44 din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd locali republicatd,
cu modificirile 9i completdrile ulterioare, raportul compartimentului financiar-contabil nr.

1397 t25.02.2019,
in baza art.58 alin.(1)lit. a) 9i c) din Legea 27312006 privind finantele publice locale,

cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind Tncheierea exercitiului bugetar al anului 2018;
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) 9i art. 115 alin. (1)

lit. b) din Legea nr.21512001 privind administratia publicd locali, republicati cu modificdrile

9i completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE:

Art.1. - Se aproba utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Paulesti,
judetul Satu Mare al anului 2018, in suma de 5.580.684,29 lei, ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru urmdtoarele investitii:

- "Autospeciala pt stingerea incendiilor" - proiect ROHU80 - in suma de 775.000,00 lei;
- "Sistem de alarmare civila" - proiect ROHU8O - in suma de 17.000,00 lei;
- "Mobilier Primarie" - proiect GAAL - in suma de 110.000,00 lei;
- "Aer conditionat" - proiect GAAL - in suma de 56.400,00 lei;
- finantare sectiune dezvoltare pt. sustinere alte proiecte

de investilii - in suma de 4.622.284,29lei;

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

Art.3 Prezenta hotirAre se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se
comunici Primarului Comunei Pdulegti, unul se comunicd Institutiei Prefectului Judelului Satu Mare,
unul se anexeazd la dosarul gedinteigi unul se va aduce la cunogtintd publici prin grija secretarului
UAT Pdulegti.
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Prezenta hoterare a fost adoptati cu respectarea
din Legea nr 215 12001 republicati, modificati gi completatd
Nr. total al consilierilor in funclie 15
Nr. total al consilierilor prezenti 14
Nr. total al consilierilor absenti 1

Voturi pentru 8
Voturi imootrivd 0
Ablineri 6

Piulegti 22.03.20'19

Contrasemneazd,
Secretarul Comunei Pdulegti
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