
HOTĂRÂREA Nr.16
Din 28 martie 2017

privind aprobarea utilizarii unor sume din bugetul local pentru pentru funcționare serviciului
de alimentarea de apa a comunei Treznea în anii 2014-2015.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință ordinară

Avand in vedere :
- Expunerea demotive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și

Raportul de specialitate întocmit de d-na Bogdan Monica consilier superior compartimentul
contabilitate nr. 767 din 27.03.2017 ;

- Prevederile Legii 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 și Legii
339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil
- prevederile 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;
- Procesul verbal întocmit de Curtea de Conturi Salaj la data de 11.11.2016 prin care

s-a constatat ca in anii 2014-2015 s-a achitat pentru functionarea serviciului de alimentare cu
apa a gospodariilor populatiei,agentilor economici si a institutiilor publice din bugetul
local,fiind considerate plati nelegale in suma de 46.224,55 lei.

- prevederile art.36,alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicată cu modificărțe și completările ulterioare;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată cu modificărțe și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă suma de 32.841,80 din bugetul local, utilizata pentru buna

functionare a serviciului de alimentare cu apa în comuna Treznea în anii 2014-2015, iar
suma de 13.382,75 lei,(suma ramasa in fondul de rulment,din incasarile pentru consumul de
apa de la populatie in anul 2016) sa fie utilizata pentru lucrari de investitii,care se vor stabili
in funcție de necesități.

Art.2 Cu ducera la îndeplinire a preșentei se înredintează d-ul OROS CRISTIAN
primarul comunei și Bogdan Monica consilier superior compartimentul contabilitate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituția pefectului judetului Sălaj
- Primarul comunei
- Compartimentul contabilitate
- Dosar hotărâri ;
- Dosar de ședință ;
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