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ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                                                                           

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizarii  excedentului bugetului local

în cursul anului 2019

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
    Vazand  referatul de specialitate intocmit de d-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate financiar,șef birou contabilitate financiar,

impozite i taxe locale, referat inregistrat la nr.1070/08.03.2019.șef birou contabilitate financiar,
     Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la nr.1078/08.03.2019.
    Avand in vedere prevederile:
-   art.58  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile

ulterioare; 
 -  Ordinului  Ministrului  Finan elor  Publice  nr.3809/2018,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologicețelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
    În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.”b”, alin.(4) lit.”a” si art.45.alin.(2) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

                  Art.1.- Se  aproba  utilizarea  sumei de 4.201.855,97 lei din excedentul bugetului local aferent
exerci iului financiar al anului 2018,  pentru obiectivele de investi ii:țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice

- Înfiin area re ea de canalizare cu sta ie de epurare Băl ăte ti – Valea Seacă țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice șef birou contabilitate financiar,
comuna Băl ăte ti, jud.Neam  - țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice șef birou contabilitate financiar, țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice 1.953.001,71 lei

- Modenizare drumuri interes local comuna Băl ăte ti, jude ul Neam  - țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice șef birou contabilitate financiar, țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice țelor Publice nr.3809/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice
2.248.854,97 lei

     Art.2. – Primarul comunei va  asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
     Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.    

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA

Nr.11                                                                         
                                                                                          CONTRASEMNEAZA,

 Din 11.03.2019                                                                                      Secretar, Ursache Elena
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