
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL

Prezenta hotarare a fost adoptacu I
voturi "pentru" , "impotriva" '- ,"abtineri"

/ din 9 consilieri prezenti la sedinta
si 9 consilieri in functie.

HOTARARE
privind utilizarea EXCEDENTULUI bugetului pe anul2019

Consiliul local al comunei ULMU, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.05.2019,
orele 10.00.

Avand in vedere:
- referatul nr. 1262125.04.2019 emis de compartimentul financiar contabil, prin care se

propune utilizarea EXCEDENTULUI bugetului pe anul 2019;
- expunere de motive emisa de domnul p.primar Cantargiu Nelu, inregistrata la nr.

127U25.04.2019;
- proiect de hotarare privind utilizarea EXCEDENTULUI bugetului pe anul 2019 inregistrat

sub nr. 1272125.04.2019;
- raportul compartimentului financiar contabil inregistrat sub nr. 1287I02.05.2019;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Locasl al comunei Ulmu, inregistrat

sub nr. 1293,1294102.05.2019 SI l3l3/06 .05.2019;
- prevederile H.C.L. nr.14124.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul2019;
- hotarare Consiliului Local nr. 15124.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al

Consiliului Local Ulmu pentru o perioadd de trei luni (mai 2019 - iulie 2019);
-prevederile art. 58 alin. (1), lit. "b" si,,c" din Legea 27312006 privind finantelepublice

locale;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit"a" din Legea 21512001 privind

administratia publicd local6, republicata, modificata si completata ulterior;
in temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 21512006 privind administrafia publicd

locala,repub licata, modifi cata si completata ulterior.
HOTARASTE:

Art. l. Se aproba utilizareaexcedentului bugetului pe anul 2019 conform anexelor I si 2

care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Primarul si compartimentul financiar contabil, vor duce la indeplinire prezenta

hotarare .

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor

interesate.
PRESEDINTE SEDINTA

TOPOR ZAMFIR

NR. IE CONTRASEMNEAZA
ADOPTATA LA ULMU P.S

ASTAZI l7 .oy, btg NEAGU



ANEXANT. 1

La Hotararea Consiliului Local nr. trf / / / .o f , futS

lei
NR.

CRT.
DENUMIRE

INDICATORI
COD TOTAL

AN
TRIM.

u
I TOTAL VENITURI din care: 4000 4000

Sume din excedentul bugetului local 400214 4000 4000

u TOTAL CHELTUIELI din care: 4000 4000

1 Cap."AUTORITATI EXECUTIVE" d. c : 51.2A 4000 4000
Active Neftnanciare din care: 71 4000 4000

Masini,echipamente: Achizitie sistem de
supraveghere

710102 4000 4000



ANEXANT.2
LaHotararea Consiliului Local nr. /6 I ll,oy. b/g

lei

NR.
CRT.

DENUMIRE
INDICATORI

COD TOTAL
AN

TRIM.
il

I TOTAL VENITURI din care: 50000 50000

Sume utiliz.din exedent pt. Finantarea

sectiunii de functionare
401501 50000 50000

II TOTAL CHELTUIELI din care: s0000 50000

4 Cap."PROTECTIA MEDIULUI" din
care

7 4.28 50000 50000

a) S ubcap. tSulubritutet' din core; 74280501 50000 s0000

- Bunuri si Servicii din care : 20 s0000 s0000

Salubritate 200104 s0000 50000


