
HOTĂRÂREA Nr.25
din 22 iunie 2017

Privind rectificarea bugetului local prin utilizarea sumei de 48.560 lei din
excedentul anul 2016 pentru achitarea unei partii din imprumutul contractat de catre
Comuna Treznea de la Banca Transilvania,sucursala Zalau pentru finalizarea
proiectul din Fonduri Europene ,,Refacerea și modernizarea infrastraucturii rutiere
afectate de inundatiile din 2010 în comuna Treznea, judetul Sălaj”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în şedinţa ordinară

Având în vedere
- Expunerea de motive nr.4051/2017 prezentata de d-ul Oros Cristian primarul

comunei și raportul compartimentului de contabilitate înregistrat sub nr. 1595/ 2017
privind rectificarea bugetului local prin utilizarea sumei de 48.560 lei din excedentul
anul 2016 pentru achitarea unei partii din imprumutul contractat de catre Comuna
Treznea de la Banca Transilvania,sucursala Zalau pentru finalizarea proiectul din
Fonduri Europene ,,Refacerea și modernizarea infrastraucturii rutiere afectate de
inundatiile din 2010 în comuna Treznea, judetul Sălaj”

- Avizul comisiilor de specialitate care este favorabil;
- prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi

completată,
- prevederile art.36,alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 48.560 lei din excedentul
anul 2016 pentru achitarea unei partii din imprumutul contractat de catre Comuna
Treznea de la Banca Transilvania,sucursala Zalau pentru finalizarea proiectul din
Fonduri Europene ,,Refacerea și modernizarea infrastraucturii rutiere afectate de
inundatiile din 2010 în comuna Treznea, judetul Sălaj” astfel :

Cheltuieli..........................................................................................48.560 lei

Drumuri si poduri............................................................................48.560 lei

81.04...............................................................................................48.560 lei
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Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Treznea, domnul Oros Cristian și compartimentul contabilitate ;.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ;
- DGFP SALAJ ;
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei ;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de şedinţă
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