
HOTARAREA Nr. 34
Din septembrie 2017

privind aprobarea DISPOZITIILOR Nr.76 din 28 .08.2017 și 77 din 29.08.2017
pentru rectificarea bugetului local pe anul 2017.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrinit în ședință ordinara

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

înregistrata sub nr.4065 din 21.09.2017;
- Referatele cu nr. 2239 din 25.08.2017 pentru aprobarea Dispoziției nr.76 și

2260 din 29.08.2017 pentru aprobarea Dispoziției nr.77 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2017, întocmite de d-na Bogdan Monica, consilier contabil în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Treznea ;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- 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;

- prevederile Legii 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.
- prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu

completarile si modificarile ulterioare;
- prevederile art.36,alin.(2) lit.”d”si art.45 din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala, republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE :
Art.1 Se aprobă dispozitiile nr.76 din 28.08.2017 și 77 din 29.08.2017 pentru

rectificarea bugetului local pe anul 2017. în forma în care au fost prezentate .
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează d-ul OROS

CRISTIAN primarul comunei și compartimentul contabilitate.
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Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ;
- DGFP SALAJ ;
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei ;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de şedinţă ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
CONSILIERI PREZENTI…………9
CONSILIERI ABSENTI……………..-
VOTURI PENTRU………………...9
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