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Privind validarea dispozifiei Primarullui nr. l4l din 2g august
2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judetul
Vrancea' pe anul 2018, in vederea pllfii concediilor de odihnl c6t gi
pentru efectuarea reviziei tehnice la Duster

Consiliul local ul comunei Tulnici, judelul Vruncea, tntrunit tn
sedinld ordinuru lu dats de 2I septembrie 20lg

- v5z0nd raportul de specialitate intocmit de cdtre doamna Bulimej
Lenu{a - $ef birou economic ai administrativ in cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Tulnici, inre:gistrat sub nr. 4877 din l4
septembrie 2018 prin care propune emiterea unui proiect de hotardre

privind validarea dispoziliei Primarului nr. 141 din 28 august 20lB
privind rectificarea bugetului local al comunei Tulnici, judetul Vrancea,

pe anul 2018, in vederea plAlii concediilor de odihna cAft gi pentru

efectuarea rcviziei tehnice la Duster cAt gi pro,iectul de hotdr6re emis de

primarul comunei Tulnici, in acest sens;

- in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2)lit.,,a,,,art.5, alin.

(a) si a art. 19 alin. (2) din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice

locale cu modificarile gi completdrile ulterioare:;

- vizAnd raportul de av:zare al Comisiei pentru programe de

dezvoltare economico - sociala, buget - finanJe, admlnistrarea domeniului
public Ai privat al comunei, agriculturd, gospoddrie comunal6, protec{ia

mediului, servicii gi come(.
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- in tem

art". I 15, alin.

ul art. 36, alin. (4), lit. a), ari. 45, alin. (2),lit. a),

l), lit. b) din Legea nr. 21512001 privind adm
publicd locald, publicatd, cu modificirile gi completarile ulteri

ttotfiKiSltE'

valideaqa dispozi{ia primarului nr. l4r din 2

ctificarea bugetului local al comunei Turnici,

I 2018, fln vederea pralii conaediilor de odihn

pentru efectu reviziei tehnice la Duster.
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