
ROMANIA
JUDETUL MURE$

CONSILIUL LOCAL AL COX4UNEI ERNEI

H O T ARAREA Nr.2 din 09ianuarie2019
priind modifcarea Hokifirii Consiliului Local Ernei ht.49/17.j 2,201I pivind utiliz.tre(t

temporar,i o suuei de 400.000lei.lin excede tul bugelului locdl rezutlat ta;JLliitul ohului 20lB
penrru acoperiret omporard o golului de casd

Consiliul Local al comunei Ernei, judelul Mureg, intrunit i
09 ianuarie 2019, avdnd in vedere:

-expunerea de $otive a primarului comunei Ernei nr.
specialitate al Biroului financiar-contabil nr.l4t91/28.12,2018 cu
HCL nr.4912018,

gedinld extraordinare din data de

4190/28.12.2018 $i raporrul de
privire la necesitatea modificerii

de 400.000 lei din excedentul
porarA a golului de cas6,

nr273l2006 privjnd flnanlele

le li completdrile ulterioare.
l5 alin.(l) lit."b" din Legea
le $i completerile ulterioare,

it din decalaje intre veniturile $i
cum Llrmcaza:

Conlrusem eazd

SI'CRETAR,

_ -HCL nr.49l17.l2.2Ol8 privind utilizarea temporara a sut
buger!rlui local rezull,at la smr$irul anului 20lg penlru acoperirea r

-prevederile art.l3 ii ale art.s8 alin.(l) lit.,,a,,$i ,;b,,din
publice locale. cu complerarile ullerioare

administrafiei publice locale nr.2l512001, republicati, cu modifici
. in temeiul prevederilor arr.45 alin.(2) lit."a,' fi art.

administraliei publice locale nr.2l512001, republicat6, cu modific

- dispozitiile arr.36 alin.(t) 9i alin.(2) lit.,,b,, c cu alin.(4) Iit."a,, din L.egea

temporali a sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului local
pentru acoperirea temporari a golului de castr, se modifictr li va avc

anului 2018 pehtru acoperirea lemporara a golului de casd prove
chelruielile.secliunii de lunclionare 5i dezvoliare in anul 201d, dup

Art.II. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se
Emei, domnul Janosi Ferenc, prin Biroul financiar_contabil, admini
taxe, achizifii publice gi investilii, resurse umane.

HOTARE$TE

Art.L Anicolul I al Hourarii Consiliului Local Ernei n .49/ 17.12.20 18 pivind urilizarea
rezultat la sfirgitul anului 2018
urmetorulcuprins:

"Se aprobe utilizarea sumei de 400.000 lei din excedentul getului local rezultat la sfi$itul

-utilizarea in anul 2019 a sumei de 200.000 lei din exJ
sfa$itul anului 2018 pentru finanlarea secliunii de dezvoltare.

I bugetului local rezultar la

-utilizarea in anul 2019 a sumei de 200.000 lei din exce
sfariitul anului 2018 pentru acoperirea golllrilor temporare de casd

iti entul bugetului local rezultat la
e secfiunii de functionare".

incredinleazd primarul comunei
trarea patrimoniului. impozirc Ai

PRE$EDTNTE DE gEDTNTA, - .,^-.

N.lolrrir.\nill
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