ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PREDEAL SARARI
CONSII.IUL LOCAT

HOTARAREANT,l
NITIVA DIN EXCEDENTUL BUGET
PREDEAL S RARI A DEFICITULUI SECTIUNII
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREDEAL SARARI JUDETUL

I DE DEZVOLTARE
RAHOVA,

in vedere Expunerea de motive cu privire la aprobarea ac
ririi definitive din excedentul
bugetulrri local al comunei Predeal Sirari a deficitului sectiunii de functi
re 9i de dezvoltare an 2018 cu
AvAnd

suma de 302,180,95 lei, 9i respectiv 287,641,39 lei, expunere intocmi
EUGEN TOADER - primar al comunei;

9i prezentatd de cdtre domnul

Analiz€tnd:

-Rapoftul de specialitate a compafiimentului de resorl al pr
intocmit de cbtre doamna
TRASCAU lRlS ELENA consilier cu atributii de contabil in cadrul aparat
de specialitate al primarului
cOffiun€ri Predeal Sarari, judetul Prahova;
-Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei P
al Sdrari, judetul Prahova;
-Avizul secretarului comunei domnul CONSTANTIN CHITU;
pe anul 2018,
Av6nd in vedere prevederile Legii nr,212018, legea bugetului de
lice, cu modificdrile ulterioare;
In temeiul aft,'19, lit,,,d" din Legea nr 500/2002, privind finantele
ivind finantele publice locale;
ln baza aft,80 alin (2) 9i nr,84 din Legea nr,27312006, actualizatd
In conformitate cu prevederile 0rdinului MFP nr.3B09/201 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018:
in temeiul arl,45, alin,'1 9i alin,2 lit,,,a"din Legea nr,21512001, pri ind administratia publicd localS,
republic;atd cu modificdrile gi completarile ulterioare,

H0TARA$TE:
Ar1,1 Aprobd acoperirea definitivd a deficitului sectiunii de functiona

Sirari, Judetul Prahova,
a
deficitului
sec(iunii de dezvol
acoperirea
Ari,2 Aprobi
definitivd
excedentul bugetului local al comunei Predeal Sdrari, Judetul Prahova,
Art.3 Aducerea la cunogtintd publicd 9i difuzarea cdtre cei interesati
grija ser:retarului comunei,

in sumd de 302,180,95 lei din

excerdentul bugetulur local al comunei Predeal

Adoptatd in comuna Predeal Sdrari, Jude{ul Prahova astdzi 08,lANU

in sumd de 287,641,39 lei

prezentei hotdrAri se face prin

RtE,2019

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA,
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