ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI CLEJA

Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
HOTARARE NR.44
DIN 04.08.2017
Privind aprobarea folosirii sumei de 50000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2016 ,comuna
Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de
investiții ” Reabilitare și modernizare grădinița nr.2 Cleja,comuna Cleja din cadrul PNDL 2017-2020”
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacău întrunit în data de 04.08.2017 în ședința
extraordinară,potrivit art.39 alin(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
,republicată ,cu modificările si completările ulterioare
Avand in vedere :
Referatul intocmit de catre dna Iștoc Alina Lenuta Sef Birou –Financiar Contabil ,….din cadrul
aparatului de specialitate al primarului ,nr.4762/01.08.2017,cu documentația aferentă referitor la
folosirea sumei de 50000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2016 ,comuna Cleja,județul Bacau,ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,pentru finantatea cheltuielilor aferente
obiectivului de investiții ” Reabilitare și modernizare grădinița nr.2 Cleja,comuna Cleja din cadrul
PNDL 2017-2020”” , aprobat de catre ordonatorul de credite
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.4850/01.08.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea,legalitatea si urgența adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea folosirii
sumei de 50000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in cadrul ședinței din luna august 2017 conform
documentației aferente, așa cum au fost intocmite de către structura de specialitate din cadrul
aparatului primarului.
-prevederile:art.121 alin(1)și alin(2) din Constituție,art.3, art.8 și art.9 din Carta europeană a
automiei locale,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr
199/1997,art.7 alin(2) din Codul Civil,cu modificările și completările ulterioare, art.23 ,art.48
alin(2) și art. 58 alin(1) lit”a” din Legea nr. 273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile
si completarile ulterioare, art 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,art.20
si art.21 lit’a”,”b”și lit”m” din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificata si
completata,art.23,art.61,art.63 alin(4) lit.”a” .(4) lit.”a” si art.36 alin(6),lit “a”,punctul 1 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare, si raportul
favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cleja nr.4938,4939,4940/04.08.2017
În temeiul art.45 alin (2) lit”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă folosirea sumei de 50000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 2016
,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare grădinița nr.2 Cleja,comuna Cleja
din cadrul PNDL 2017-2020”conform referatului nr. 4762/01.08.2017,intocmit de către
personalul de specialitate –Birou
financiar contabil din cadrul aparatului primarului
comunei Cleja,judetul Bacau .
Art.2 Primarul comunei Cleja,judetul Bacau si Biroul Financiar,contabil,achizitii … din
cadrul aparatului de specialitate duc la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri cu
respectarea normelor legale,care reglementează acest aspect.
Art.3 Impotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați in condițiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului –județul Bacău,primarului
comunei Cleja si Biroului financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Cleja si va fi adusă la cunostința publică ,conform prevederilor legale
,care reglementează acest aspect.
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14 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 14,consilieri in functie 15

