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CONSIL.IUL LOCAL AL COMUNEI PREDEAL SARARI, JUDETUL PRAHOVA,

AvAnd in vedere Expunerea de motive cu privire la aprobarea modificarii art.1 clin Hotrararea
Consiliului l-ocal al comunei Predeal Sarari nr,2 din 0B 01 2019 privind aprobarea utilizdrii
sumei de 60 00
mii lei din excerdentul anului 2018 pentru acoperirea temporard a golurilor de casd pentru secliunrea
de
functionare in anul 2019, expunere intocmitd
9i prezentatd de catre domnul EUGEN TOADE:R - primar al
comunei;
Analizdnd:

__, _-taprrrtul de specialitate a compartimentului de resort al primiriei intocmit de cdtre

dgamna
TRASCAU lRl{i ELENA consilier cu atribulii de contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului
cornunei Predeal Sdrari, judelul Prahova,
'Aviz'ul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Predeal Sdrari, judelul prahova;
-Avizrul secretarului comunei domnul CONSTANTIN CHITU:
In terneiul art.'19, lit.,,d" din Legea nr,b00/2002, privind finanlere publice, cu modificarile ulterioare;
in baza art.S8 alin,(1) din Legea nr,27312006 privind finanjete'publice locale, cu modificarile si
corn pletirile ulterioare,
ln terneiul art,45, alin.1 gi alin,2 lit,a din Legea nr.21512001, privind administralia public6 locald,
republicatd cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare;

H0TARA$TE:
Art,1 ,Art.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Predeal Sarari nr.2 din 08,01 201g privind
aprobarea utili;:drii sumei de 60,00 mii lei din excedentul anului 2018 pentru acoperirea temporard a
golurilorde casi pentru secliunea de funclionare in anul 2019 se modifica dupa cum wmeazet',
,,Art.1 Aproba utilizarea sumei de 160,00 mii lei din excedentul anului 2018 pentru acoperinea
temporard er golurilor de casd pentru secliunea de funclionare in anul 20ig',
Art.2 l\dur:erea la cunogtinld publicd gi difuzarea cdtre cei interesali a prezentei hotarari se face prin
grijia secreterrului comunei,
Adoptratd'in comqrra Predeal Sirari, Judetul Prahova astdzi 25,FEBRUARlE.2019
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