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Dtn 3t octombrie zofi

privind: aprobarea utilizdrii sumei de 261,g0 mii lei din ex
bugetului local al comunei Tulnici, jude{ur vrancea, con
anii precedenli, pentru finanfarea sec{iunii de funclio
capitolul 84 - ,,Transporturi gi Comunicalii"

consiliul local ql comunei Talnici, judelul vrancea, t,
sedinld ordinard, la data de 3I octombrie zblg

- analizand raportul de specialitate al doamnei Bulimej Len

birou contabilitate, inregistrat sub nr. 5715 din 25 octombrie 20

care propune emiterea unui proiect de hotdrare privind aprob area

sumei de 261,80 mli lei din excedentul bugetului local al comunei

jude{ul vrancea, constituit in anii preceden(i, pentru finanlarea sec{

func{ionare, la capitolul g4 ,,Transporturi gi comuni cafii,,,

expunerea de motive a primarului comunei Tulnici gi proiectul de

inifiat in acest sens:
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-av6nd in vedere prevederile art. 5g

27312006 privind finalelor publice locale,

completdrile ulterioare ;
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- urmare a avrzului favorabil al comisiei pentru progra

dezvoltare economico - sociala, buget - finante, administrarea dom

public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunal d, p

mediului, servicii si comert.
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- in temeiul art. 36 alin. l, alin. 4,lit. a), art. 45 alin. l, art.

1, lit. b) li 117 din Legea nr.2l5l200l privind administra{ia publi

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

Art. 1. Aprobd utilizarea sumei de 26r,g0 mli
bugetului local al comunei Tulnici, jude{ul vrancea,

precedenli, pentru finan{area secJiunii de func{ionare,

,,Transporturi gi Comunica{ii',.

Art. 2. Prevederile prezentei hotirari vor fi duse

cdtre primarul comunei Tulnici, jude{ul vrancea,

specialitate gi comunicate celor interesali de

judeful Vrancea.
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