ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BATRANA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr.

3

/2007

privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor
obiective de investiţii şi altor cheltuieli asimilate acestora în anul 2007
Consiliul local al comunei B A T R Â N A
Judeţul Hunedoara
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Bătrâna ,şi
referatul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului
local ,din care rezultă necesitatea aprobării utilizării fondului de rulment pentru
finanţarea unor obiective investiţii şi altor cheltuieli asimilate acestora.
In conformitate cu prevederile art.58 ,alin (3) şi (4) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale .
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2. lit ”b” şi alin .4. lit.”a”
,precum ,art.46 şi ale art. 1207 alin.1. lit „b”din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286 /2006;
HOTARASTE:
Art.1.-Se constituie fondul de rulment pentru anul 2007 în sumă de
72.000 lei .
Art.2.-Aprobă utilizarea fondului de rulment în sumă de 67.000 lei
pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi altor cheltuieli asimilate acestora
în anul 2007 ,prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.
Art.3.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinesază
compartimentul contabilitate al Consiliului local .
Art.4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunosştinţa celor interesaţi,cât şi prin
afişare la sediul Consiliului local .
Bătrâna la 14 februarie 2007
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
Pascotesc Viorel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar
Bistrian Samuil
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ANEXA
la Hotărărea
nr._3__/2007

PROGRAMUL
obiectivelor de investiţii şi a cheltuielilor asimilate acestora pentru care se
aprobă finanţarea din fondul de rulment pentru anul 2007
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

Achitarea contravaloare proiect
PT Alimentare cu apă a
1 satului Bătrâna
Intocmire proiect SF pietruire DF
2 Dobrişoara
Achiziţionare buldoescavator
3 rate 2007

Valoare -lei-

Capitolul

18.000

51.02
Autorităţi Publice
şi Acţiuni Externe
„

10.000
31.000

„

Achiziţionare autoutilitară Dacia
4 în Leazing rate 2007

3.000

„

5 Achitare facturi restante pază şi
administrare fond forestier

5.000

„

TOTAL

67.000

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Pascotesc Viorel

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar
Bistrian Samuil
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