ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

BOTIZA

HOTARAREA NT.9

/20:U

privind acoperirea definitiva din excetendul bug;etului local a deficitului
Sectiunii de dezvoltare pe anul 2018

indata din data 30'01'2019;
Consiliul locat Botiza, jud. Maramures intrunit in gedinla cle
intocmit si supus spre
Avand in vedere proieciul de hotarare inregistrat lanr.242128.01.2019
primar al comunei Botii,a' raportul de
aprobare consiliului local de catre d-nul Poienar Florea ,
din cadrul aparatului de.specialitate al
specialitate intocmit de comparlimentul Financiar-contabil
prirnarului comunei Botiza,'avizulcomisiei nr.1 din cadrul consiliului local si avizul secretarului '
pentru
pr.u.derile Legii w.2412000 privind Normele de tehnica legislaitiva
In conformitutl
"r,
ulterioare;
si completarile
elaborarea actelor normative , republicata , cu modificarile
privind finantele publice locale' cu
nr.21312006
Legea
din
iit.;
1
alin.
lnbazaart.58
nr.5212003 privind transparenta
modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Legii
decizionala in administratia publica

;

Inbazalegii bugetului de stat pe anul 2018 nr'212018;
lnbazat-egii uugetului asigurarilor sociale pe anul 20118 nr.3/201ti;
iit d
In temeiul prevedJrilor afi.3ksi art. 45 alin.2l-ft. a ,art.87, alin.(2),

si art 115 alin' 1 lit' b

cu modificarile si completarile
din Lesea nr. 21512001privind administratia publica locala, republicata.

ulterioare

;

HOTARARE:
a deficitului sectorului
1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
de dezvoltare pe anul 2018 in suma de 483224 lei;
prevederile
Ar1Z -primarul comunei Botizaprin aparatul de specialitat(3 vor duce la indeplinire

Art.

-

prezentei hotarari;
Art. 3.- Prezenla hotarare se comuruca:
Institutia Prefectului - Jud' Maramures

-

AJFP Maramures
Trezoreria Viseu de Sus
Birou contabilitate Primarie
Dosar hotarari ale consiliului local
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consilieri, iar ptezenra
Nota Din numarul total de 1 1 consiligri au fost prezenti un numar der
abtineri.
si
"impotriva"
voturi
voturi "pentru" ,
hotarare s-a adoptat cu un nufflar de
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