
ROMANIA

JUDEJUL CALARASI
COMUNA SOHATU

. CONSILIUL LOCAL .

HOTARARE
privind utilizarea sumei de 312.000 lei din excedentul bugetat al anului ZOlB

Consaliul Local al comunei Sohatu, judelul Ciliragi, intrunit in Sedinta ordinari la data de
28.r0.2019

Avend in vedere:
. Hotirerea Consiliului Local Sohatu nr.13/28.10.2019 , privind ategerea preFdintetui de

gedinli al Consiliului LocalSohatu pentru perioada oclombrie-dec;mbrie 20i 9;. Raportul serviciului de specialitate cu privire la utilizarea sumei de 312.000 lei din
excedentul bugetar al anului 2018 ;. Avizul tavorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Sohatu;

. Hotararea Consiliului Locat nr.6/14.05.20,19 privind aprobarea bugetului
general consolidat al comunei Sohatu , judelul Caldrasi , pe anul 2019;. Pr€vederile Legii nr.27312006, privind finanlele pubtice loc.te cu modificirile $icompletirile ulterioare;

. Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2Oi9;

. Prevederile art. 136 alin.(,t) din Odonanla de Urgentl .S7t2O1g privind codul
Adm-inistrativ;

ln temeiul art, l96 alin,(1) lit.a din Ordonanla de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOT RA TE

Art , - Se aproba utilizarea sumei de 312.000 lei din excedentul bugetar al comunei
Sohatu pe anul 2018,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotirare.

Art 2 - Primarul comunei Sohatu 9i serviciul contabilitate din cadrul primdriei, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

A/r. 3 - (1) - Prezenta hotirare se comunica prefectului judelului Calarasi in vederea
exercitarii cont.olului cu privire la legalitate gise aduce la cunogtinla publica prin grUa secretarului
comunei Sohatu.

(2) - Aducerea la cunogtinta publica se tace prin afiSa,e la sediul Consiliului Local al
comunei Sohatu, cat si prin afiqare in tocurile publice frecventate de cetaleni.

PRE$EDINTE DE Contrasemneaza,
uneiSohatu
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHATU
JUOETUL CALARASI

ANEXA NR.1

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SOHATU
NR. /f. DrN 2s ro 2ore

UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2018

Nr,crt. 0enumirea indicatorilor Cod indicator 0enumirea investitiei Suma

-lel.
1 Venituri total 48.02 312.000
1.1 Sume din excedentul bugetului

local utilizate pentru fi nantarea
cheliuielilor sectiunii de
dezvoltare si sectiunii de
functionare

312.000

2 Cheltuielitotal 49 02 3r2.000
2.1 Locuinte,servicii si dezvoltare

publica
70.02.s0 Lucraricadastrale 62.000

2.1.2 Cheltuielicurente 20.19 62.000
Drumurisipoduri 84.02.03.01 Pietruire 250.000

2.2.1 Cheltuieli de capital 70 250,000
2.2.2 Titlul Xll- active nefinanciare 71 250.000

2.2.3 Active fixe 71.01 250.000

2.2.4 Alte active fixe 71.01.30 250.000
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