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HoTAnAREA I\R ttzotz
pentru aprobarea utilizdrii excedentului bugetu *istent la stfrrsitul anului 2011

Consiliul Local al comunei Sdlcufa, judeful Dolj, intrunit in gedin]a ordinar6 din data de

31.01.2012.

Avind in vedere :

-Proiectul de hotdrdre iniliat de domnul Pavel Ion , primarul comunei Sdlcu{a , judeful Dolj , cu privire la
aprobarea utilizdrii excedenflrlui bugetar existent la sf6rgitul anului 20ll ;
-Referatul nr. 380 I 31.01.2012 prezentatde contabilul Primdriei comunei Sdlcufa, judeEul Dolj , cu
privire la aprobarea utilizarea excedentului bugetar existent la sfrrgitul anului 20ll;
-Avizul comisiei pentru activitili economico-financiare , munc6 qi protecfie socialI, protectia copilului gi

disciplinl din cadrul Consiliului Local Sllcufa ;

inbazaprevederilor art. 58 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale , modificat6 gi

completatl ,
In temeiul art.36 alin (2) lit. b) gi alin. (4) lit. a) , art. 45 alin.(2) lit. a) qi art. 115 alin. (1) lit. b)

din Legea 21512001privind administrafia publicE locald , republicat6 , modificatil qi completatd,

HorAnAgrE:
Art.l. - Se aprobd utilizarea sumei de 363,00 mii lei din excedentul bugetar existent la sfZirgitul

anului 20ll al Consiliului Local S6lcufa, pentru finanfarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din
Bugetul de venituri gi cheltuieli al Consiliului Local Sdlcufa pe anul 2012 , dup6 cum urmeaz6 :

I.-Cap. 65.02- tnvdydmfrnt 313,00 mii lei pentru obiectivele :

Ara.2. - Primarul impreunl cu aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei

hotdrdri
Arts. -Prezentahot5r6re se afiqeazdla sediul Primdriei comunei S6lcuta, se public6 pe site-ul

oficial al acesteia qi se comunicd lnstitutiei Prefectului judelului Dolj pentru controlul legditalii.

-SF , proiecte , taxe , avize , acorduri-utilit{i grldinila Sdlcufa
-reabilitarea Scoala GeneralA Sllcuta
-utilitafi Gr[dinila Salcuta

2.-Cap . 84.02- transport - 50100 mii lei pentru obiectivul .'

-modernizare drum comunal DC 101
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Adoptatd in gedinfa din data de 31.01.2012
cu un numSr de 11 voturi din numdrul total de

10,00 mii lei ;

10,00 mii lei ;

-293,00 mii lei ;

- 50,00 mii lei .
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