
ROMANIA
JTTDETUL DOLr

CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA NR 4otzott
penfiu aprobarea utilizdril excedentului bugetar al anului 2010

Consiliul Local al comunei Sdlcufa, judelul Dolj, tntrunit in gedinla publica ordinard din
data de 29.09.2011.

AvAnd in vedere :

-referatul nr. 3045 128.09.2011 prezentat de contabilul Primdriei comunei Sdlcula, cu privire la
aprobarea utilizarea sumei ramase neconsumate la data de 30.06.2011 din excedentul bugetar al anului
2010;
-avizul comisiei pentru activitEli economico-financiare, muncd gi protecfie sociald,protectia copilului gi

disciplind din cadrul Consiliului Local Sdlcula ;

inbazaprevederilor :

-art. 58 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, modificat6 qi completat6
-O.M.F.P nr.2839 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al
anului 2010;

-art.36 alin. 2) lit. (b) coroborat cu alin. 4) lit. (a) din Legea rc.21512001, privind administrafia
public6 local[, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

In temeiul afi. 45 qi art.115 alin.l lit.b din Legea m.21512001 privind administratia publica locala,
republicata, modificatd qi completata,

HOrAnAgrrc:
Art.1.- Se aprobd utilizarea sumei de 197,00 mii lei , ramasd neconsumatl la data de 30.06.2011

din excedentul bugetar al Consiliului Local S6lcula , rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul
2010, pentru finanlarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a urmdtoarele obiective de investifii :

-reabilitarea Scoala General6 S[lcu{a
-proiectare qi execulie reparatie cl[dire Biblioteci
-reparafie acoperi; C[min cultural S[lcuta

Adoptatd in gedinfa din data de 29.09 .2011
cu un numdr de 11 voturi din numArul total de

- 10100 mii lei
- 80100 mii lei
- 80100 mii lei

-repara(ie (acoperiq + tdmpldrie PVC ) clddire Scoala primar6 Mirza A7r00 mii lei
Lrt.z- Primarul impreund cu aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei

hotlr6ri .

Art.3- Prezentahotdrdre se comunicd lnstituliei Prefectului judefului Dolj , Primarului comunei
S[lcufa qi se public6 pe site-ul oficial al Primdriei comunei S[lcu]a .

YAZAT LEGALITATEA
SECRETAR,

1 1 consilieri in func{ie.


