ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÎNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 4 din 04.02.2019 prin care s-a aprobat
repartizarea excedentului bugetar aferent anului bugetar 2018

Consiliul Local al comunei Pîngăraţi întrunit în şedinţă extraordinară – de îndată- în ziua de
05.02.2019
Având în vedere :
- prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Analizând raportul de aprobare al primarului comunei prin care propune modificarea și
completarea HCL nr. 4 din 04.02.2019, referatul secretarului comunei, precum şi referatul nr. 806 din
01.02.2019 al compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului,
Pentru asigurarea continuităţii activităţii financiar-contabile a instituţiei;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitatebuget-finanțe, din cadrul coniliului local;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” şi ale art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. „a”
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.4 din 04.02.2019 prin care s-a abrobat
repartizarea excedentului bugetar al anului 2018 prin aceea că art.1 al HCL nr.4 din 04.02.2019 se
modifică în totalitate și va avea următoarea formă :
„Art.1 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar aferent anului fiscal 2018, astfel :
-autofinanțate – suma de 22.805,78 lei – secțiunea de funcționare
-buget local – suma de 1.351.067,07– secțiunea de dezvoltare ”
Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.4 din 04.02.2019 rămân nemodificate.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Laurențiu-Bogdan RADU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 5
Din 05 Februarie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Extrardinară- de îndată - a Consiliului local al comunei Pîngărați cu un număr de 15
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi.

