ll
ROMANIA
JUDtrTUL GALATI
COMUNAMOVILENI
CONSILIULLOCAL

IIOTARARtrA NR.z
Din 04.01.2019

privind: cotrsriruirea si urilizare, ercedenrului bugelului loc.l.
Initiato.: Molse Mdian, Prinarul comunei Movileni, .judetul Galati, validat prin
sen.'r ra c \ ld 1r. l4,5 2a.0o.i0 o a irdecdrorici le.uci;
Proiect de hotarare inregistmt la tr.8521/28. I2-2018;
Consiliul Local al comunei Movileni, judetul Calati, intrunit in sedinla
extrao.dinara din data de 04.01.2019i
Avand
vedere expunerea de motive
iniiiarorului inregish"b la
nr.852l/28.12.20r8:
Avand in vedere Raporiul de specialitate al Comapartimentului de reson ,
iNgistrat La r.8522/28.12.2018i
Avand in vedere av;^l Comisiilor de slecialitate nr. I , 2 si 3 ale Consiliului

a

in

Avand in vedere prcvederile an.58. din Legea nr.273l2006, privind fnanrele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioarc;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(4), lit,.a" din Lesea nr.2l5l2001,
privind adninishalia pxblica locala, republicata, cu modificarile si conplelarile

In temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit."a" coroboml cu an.115, alin.(l).
l;r."b" din Legea nr.2l5/2001. privind administmtia publica locala, republicata, cu
modificarile si complerarile ulterioare;

HOTARASTE:

!!L1(1)

Se aproba constituirea excedentului busetului local la 31

122018 in

cuantum de 2.195.531,60 lei .
(2) Se aproba utilizarea surnei de 3s0.000 le; din excedenlul bugetului
local pertru acoleriiea golufilof de casa provenite din decalaje intre veniturile si
cheltuiel;le anului curenl pentru secliueadc functionare si sectiuneade dezvoltare.

(3) Se aproba utiliza'€a sumei de

1.845.511,60 l€i din excedentul
bugetului local pentru acoperirea golurilor de casa lrovenite din decalaje intre veniturile
si cheLluieliLe anuLui curent penh! investitii- sectiunea de dezvoltare.
Prczenta holarare va fi adusa la indephire de Primarul comunei Movileni.
A4!.(1)Prezenta hotarare se comunica Prefeclului judetului Galati in vederea
exercilarii controh ui cu privire la legalilate si se aduce la cunostinta publica prin grija

Arlt

(2)Aducerea la cunoslinta publica se fa@ prin afisae la sediul Primariei
conunei Movileni si pe pagina web a Primariei Comunei Movileni 1ilrw.!.imaria-

Presedirte de sedinla,

/€u

