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Din St octombrle 2org

privind: aprobarea uttlizdrii sumei de 278,63 mii lei din ex
bugetului local al comunei Tulnici, judelul vrancea, con

anii preceden{i, pentru finan{area sec{iunii de dezvo
capitolul 6l -,,ordine publica gi Siguranfd Nafonald"

consiliul local ul comunei Tulnici, judelul vrancea, tn
Sedinld ordinard, la data de 3I octombrie 20lg

- analizAnd raportul de speci alitate al doamnei Bulimej
birou contabilitate, inregistrat sub nr. 5714 din 25 octombrie 2

care propune emiterea unui proiect de hotdrdre privind aprob area

sumei de 278,63 mii lei din excedentul bugetului local al comunei

-av6nd in vedere prevederile art. 5g alin. (l) lit. ,,a,, din L
27312006 privind finalelor publice locale, republicatd, cu modifi
c omp letdrile ulterioare ;

public si privat al comunei, agricultura, gospoddrie comunal d, p
mediului, servicii si comert.

entul
tuit in

tate, la

unit tn

$ef

jude{ul vrancea, constituit in anii preceden{i, pentru finanfarea unii de

dezvoltare, la capitolul 6l - ,,ordine publicd gi Siguranld Na{onal

expunerea de motive a primarului comunei Tulnici gi proiectul de

iniliat in acest sens;

, cAt gi

18 prin
tilizdrii
ulnici,

ot[rdre

ea ff.
Srile gi

- urmare a avizului favorabil al comisiei pentru progr ede
dezvoltare economico - sociala, buget - finante, administrarea do eniului

tectia



- in temeiul art.36 alin. 1, alin. 4,lit.a),art.45 alin. l,art.
1, lit. b) ti I l7 din Legea nr.2l5l200l privind administra\iapubli

republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioare:

rron{&{$w:

Art. 1. Aproba utilizarea sumei de 27g,63 mii
bugetului local al comurlei Tulnici, judeJul vrancea,

preceden{i, pentru finanfarea secJiunii de dezvoltare.

,,Ordine Publicd gi Siguranld Na(on ald,,.

Art. 2. Prevederile

cdtre primarul comunei

specialitate gi comunicate

judelul Vrancea.

prezentei hotdrdri
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