
R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA TREZNEA
PRIMAR

  HOTĂRÂREA Nr.39
din 19 decembrie 2019

aprobarea Dispozi iei nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, lunației nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna
DECEMBRIE.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în edin ă ordinarăședință ordinară ției nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna

                Avand in vedere :
-Dispozi ia nr.129/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna ției nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna

decembrie i - Referatul de specialitate întocmit de d-na Bogdan Monica, consilier ședință ordinară
superior în compartimentul de contabilitate ;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil;
In conformitate cu prevederile,

            - Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.
            - art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.
            - adresa Consiliului Judetean Salaj cu nr.18052/29.11.2019 si HCJ Salaj nr.142 
din 29.11.2019.
           -    art.129,alin.(2) lit.c, coroborat cu alin.(4), lit.a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;
            In temeiul art.196,alin.(1),lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂ TE :ȘTE :
Art.1 Se aprobă Dispozi ia nr.129 din 12.12.2019 pentru rectificarea bugutului ției nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna

local pe anul 2019, luna decembrie în forma în care a fost prezentată .
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  Hotărâri se încredintează  d-ul Oros 

Cristian primarul comunei i Compartiumentul contabilitate i d-na Bogdan Monica ședință ordinară ședință ordinară
consilier superior.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Institu ia prefectului jude ului Sălajției nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna ției nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna
- DGAFP SĂLAJ
- Primarul comunei
- compartimenrtul contabilitate
- dosar hotărâri
- dosar de edin ăședință ordinară ției nr.129/2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna
- www.primariatreznea.ro  

PRE EDINTE DE EDIN ĂȘTE : ȘTE : ȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ
SIMOC TEFANȘTE :    SECRETAR GENERAL UAT

   BLÂNDA -IGRE  IOANȘTE : ȚĂ
CONSILIERI PREZENTI
CONSILIERI ABSENTI
VOTURI PENTRU
VOTURI IMPOTRIVA

http://www.primariatreznea.ro/

