
HOTARÂREA Nr.7
Din 17 februarie 2017

privind aprobarea bugetului comunei Treznea, Sursa C - credite interne, pentru
plata ultimei transe de cheltuieli la obiectivul de investiții “Refacere si modernizare a
infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010, in comuna Treznea, jud.Salaj

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședință deîndata.

Având în vedere;
- Expunerea de motive întocmită de d-ul Oros Cristian primarul comunei și

Raportul de specialitate intocmit de d-na Bogdan Monica, contabilul primăriei
inregistrat sub nr.4014 din 16.02.2017.

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- Contractul ipotecar imobiliar asupra incasărilor și soldul contului curent

deschis la terți având nr.17/CES/03/02.02.2017 pentru un imprumut bancar de la
Banca Trasilvania;

- prevederile art.61 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;

- prevederile art.36,alin.(2) lit.”b” și alin.4 lit.”b” din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicată cu modificările și completările
ulterioare

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

HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă bugetul comunei Treznea, Sursa C - credite interne, în

valoare de 387.747 lei, pentru plata ultimei transe de cheltuieli, la obiectivul de
investiții “Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in
anul 2010, in comuna Treznea, jud.Salaj .

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 ;
- Banca Transilvania, - Sucursala Zalău;
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei ;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de şedinţă
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