
Prezenta hotirSre a fost adoptata tn ^edin^a ordinara a Consiliului Local Sohatu din data de 23.11.2018.

Nr.  /q
Adoptata la c
Astazi 23.11.

HOTARASTE
Art. 1 -   Se aproba utilizarea sumei de 340.000 lei din excedentul bugetar al comunei

Sohatu pe anul 2017,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Primarul comunei Sohatu i serviciul contabilitate din cadrul Primariei, vor aduce la

tndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3 - (1) - Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Calarasi Tn vederea

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunotinta publica prin grija secretarului
comunei Sohatu.

(2) - Aducerea la cunotin(a publica se face prin afiare la sediul Consiliului Local al
comunei Sohatu, cat si prin afiare tn locurile publice frecventate de cetajeni.

PREEDINTE DE SEDI^TA,;^Contraserfineaza,
\ '•Secretarul comunei S^ifiatu

Ni(a- •    i.   '•j'

HOTARARE
privind utilizarea sumei de 340.000 lei din excedentul bugetarpe anul 2017

al comunei Sohatu

Consiliul Local al comunei Sohatu, judetul Calarai, intrunit in edinta ordinara la data de
23.11.2018.

Avand in vedere:
•Hotararea Consiliului Local Sohatu nr.17/23.11.2018 , privind alegerea presedintelui de

sedinta al Consiliului Local Sohatu pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019;
•Raportul serviciului de specialitate, cu privire la rectificarea bugetului local pe trim.IV

2018;
•avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei

Sohatu,
•prevederile Legii nr.273/2006, privind finanfele publice locale cu modificarile i

completarile ulterioare;
•prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018;
•dispozitiile art. 36 alin.(4) lit."a" din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, privind administra^ia publica locala;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, privind administratia publica locala,
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UTILIZAREA EXCEDENTULUl BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

ANEXANR.1
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SOHATU

NR, li DIN 23,11.2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISOHATU
JUDETULCALARASI


