
 

 

 
          

  HOTĂRÂREA Nr. 22 
din 24 iunie 2019 

  privind rectificarea bugetului local al comunei TREZNEA luna IUNIE 2019 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
întrunit în ședință ordinară 

  Având în vedere : 
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei , 

înregistrată sub nr.4039/22.06.2019 și Raportul compertimentului de contabilitate 
prezentat de d-na Bogdan Monica, consilier superior compartimentul contabilitate ; 

- prevederilor Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019. 
- Tinand cont ce contractul de finantare incheiat intre Comuna Treznea si 

MDRAP Bucuresti pentru  investitia „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TREZNEA 
ÎN LOCALITATEA TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ” in baza caruia a fost virata suma 
de 880.926 lei pentru lucrarile executate la obiectivul mentionat ; 

- prevederilor  art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes  public ; 

- prevederile  art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ; 
- In temeiul art.36,alin.(2) lit.”d”si art.45 din Legea  nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019, 
luna iunie astfel : 
                        La partea de venituri se rectifica bugetul cu suma de 880.926 lei : 
                                      42.65………………………………………….880.926 lei 
                        La partea de cheltuieli,suma se repartizeaza astfel: 
                        -84.02.03 « Drumuri si poduri »..……………  .880.926 lei 
                                                                       

Art.2 La capitolul  AUTOFINANTATE  ținand cont de necesitatea dotarii 
caminului cultural cu unele obiecte de inventar (mese si scaune) pentru o buna 
functionare,propun consiliului local, aprobarea utilizarii sumei de  30.000   din 
excedentul anilor anteriori pentru achizitionarea obiectelor  de inventar mentionate.                                                   
                                67.10.03.07………………………………………..30.000 lei 
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Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul COMUNEI TREZNEA, Compartimentul financiar contabil, resurse umane. 

Art4  Prezenta hotărâre se comunică la: 
Instituția Prefectului - Județul Sălaj;  
DGFP  SĂLAJ - ZALĂU 
Primarului COMUNEI TREZNEA;  
compartimentului contabilitate  
locuitorilor comunei prin afișaj. 
dosar hotărâri; 
dosar de ședință ; 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ        
        CONTRASEMNEAZĂ 
GOIA DORIN                  SECRETAR 
                BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
 

CONSILIERI PREZENTI…………...8 
 CONSILIERI ABSENTI……………..1 
 VOTURI PENTRU…………………..8 
VOTURI IMPOTRIVA…………….- 
 
  


