
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 35 

Din 20  decembrie 2018 
privind aprobarea Dispozitie nr.135/2017 pentru rectificarea bugetului local, pe anul 2018 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară 
                        Avand in vedere : 
 - Expunerea de motive prerzentata de d-ul Oros Cristian, primarul comunei și Referatul 
prezentat de d-na Bogdan Monica, consilier superior în comp.contabilitate privind adoptarea  Dispoziției 
nr.135/2017 privind rectificarea bugetului local , luna decembrie; 
             - Referatul cu nr. 3265  din  04.12.2018 întocmit de d-na Bogdan Monica, consilier contabil în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Treznea ; 

  -Legea Nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. 
             -Ordonanta Guvernului nr.78/2018 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 
             -Conventia de imprumut cu nr.593523/29.11.2018 incheiata intre Ministerul Finantelor Publice 
si UAT Treznea privind acordarea unui imprumut in suma de 234.906 lei, necesara pentru proiectul 
,,Achizitie utilaj multifunctional in vederea dotarii serviciului de salubritate al comunei Treznea,jud.Salaj” 
            -Hotararea 5562/22.11.2018 emisa deComisia de Autorizare a imprumuturilor locale 
            -art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile 
ulterioare; 
           - art.36,alin.(2) lit.”d” din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala; 
  
 In temeiul art. si art.45 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 Art.1 Se aprobă Dispoziția nr.135/2017 privind rectificarea bugetului local , pe anul 2018, în 
forma în care  a fost prezentata. 
 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ului OROS CRISTIAN 
primarul comunei și Bogdan Monica consilier superior, compartimentul contabilitate. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
        -Institutia Prefectului judeţului Sălaj             
   - DGFP SĂLAJ 
    -Compartimentul contabilitate; 
        - locuitorilor comunei prin afisare ; 
    -Dosar hotărâri ; 
        - Dosar de şedintă ; 

 
    PREŞEDINTE DE SEDINTĂ                                          CONTRASEMNEAZA 
     BERAR DINU-MIREL                                                SECRETARUL COMUNEI 
                                                                                         BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă – 
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