
ROU*nr*
JUDf,TUL Vn*ncu*

rrulrAru^n coltuNul TULNIGI

TEL. 0287/265426, FAX 028?26581 2,
e-mail : primaria_tulnici@yahoo.ro

HOTAn*na*NR. I
Din 27 octombrie 2or7

privind: Revocarea H.c.L. nr. 67 din 27 septembrie
sumei de 142,80 mii lei, din excedentul anual
rezultat la incheierea exerci{iului financiar
pentru achizitrionrea unei autogunoiere, care
Utilitatri Publice Tulnici

2017 - utilizarea
al bugetului local
al anului 2016,

va deservi lh S.C.

Consiliul local ul comunei
tntrunit tn Sedinld ordinurd, lu data

Tulnici, judelul VF, ceu,
de 27 octombrie 201

- analiz6nd raportul de specialitate al doamnei Bulimej Lenu

birou contabilttate, inregistrat sub nr. 5688 din 27 octombrie 201

care propune emiterea unui proiect de hot[rdre privind revoc area

nr. 67 din 27 septembrie 2017 - utilizarea sumei de 142,80 mii I

excedentul anual al bugetului local rczultat la incheierea exerc
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Jiului
va

ni{iat
financiar al anului 2016, pentru achizilronrea unei autogunoiere, c

deservi la S.C. Utilitdti Publice Tulnici, c6t gi proiectul de hotarare

de primarul comunei Tulnici, in acest sens;

incheierea exerciJiului financiar al anului 2016, pentru achizilionre

autogunoiere, care va deservi la S.C. Utilita{i Publice Tulnici

- urmare a avizului favorabil

dezvoltare economico sociala.

al cornisiei pentru pro ede
buget finante,

ei de

tla
unei

admini area



domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospoddrie co

protectia mediului, servicii si comert.

- in temeiul art. 36 alin. 2, Iit.,,b", alin.9, art.45 alin. l,
alin. l, lit. b) ti 117 din Legea nr.2l5l200l privind administrclia

local6, republic atd,, cu modificarile gi completarile ulterioare:

rronlgr[$TE:

Art. f. incepdnd cu data prezentel se revoca H.c.L. nr. 67

septembne 2017 - utilizarea sumei de 142,80 mii lei, din excedentu

al bugetului loc al rezultat la incheierea exerciliului financiar al

2016, pentru achizilionrea unei autogunoiere, care va deservi I

Utilitati Publice Tulnici.

Art. 2. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse

cdtre primarul comunei Tulnici, jude{ul Vrancea,

specialitate gi comunicate celor interesali de secretarul

judeJul Vrancea.
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