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Adresa: 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

Tel: 0236 820126 

Str. Mihai Viteazul, nr. 31 
Comuna Munteni 

COMUNA MUNTENI 

CONSILIUL LOCAL 
Fax: 0236 832644 

E-mail: prirnarie_munteni2002@yahoo.com
Jude ul Gala i 

HOTARAREA NR. 

din 10.01.2020 

) 
--

privind: aprobarea utilizarii temporare a excedentului din anii precedenti pentru 

acoperirea golurilor de casa in suma de 500000 Iei pentru sectiunea de functionare 

Iniţiator: OPREA DANUT, primarul corn. Munteni, jud. Galaţi; 
Nr. de înregistrare , i data depunerii proiectului: 49/07 .O 1.2020: 
Consiliul local al corn. Munteni, jud. Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinara în data de I O.O 1.2020; 
A vând în vedere referatul de aprobare al iniţiator şi înregistrat la nr.50/07 .O 1.2020; 
A vând în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort si înregistrat la nr. 

51/07.01.2020; 
A vând în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate·· pentru activitati economico

financiare, amenajare a teritoriului si urbanism; 
Având în vedere prevederile a1t. 58, alin. 1 lit ."b" din Legea nr. 273/2006 privin<l linanlde publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art.129 alin. (4) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
In baza prevederilor art. 139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba utilizarea temporara a excedentului din anii precedenti din contul 82.98.02, 
deschis la Trezoreria Tecuci, pentru acoperirea golurilor de casa in suma de 500000 lei. 

Art.2. Se aproba finantarea capitolului de venituri 21.40.02.11 cu suma de 500000 lei, provenita din 
împrumutul efectuat din excedentul din anii precedenti prevazut la art. I din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
comunei Munteni, respectiv compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale. 

Art.4. Secretarul comunei Munteni, judetul Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezentei 
hotărâri. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA MUNTENI 

PRIMAR 
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Tel: 0236 820126 

Fax: 0236 832644 

E,mail: primarie_munteni2002@yahoo.com 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.49/07.01.2020 

privind aprobarea utilizarii temporare a excedentului din anii precedenti pentru acoperirea golurilor 
de casa in suma de 500000 lei pentru sectiunea de functionare si dezvoltare 

PRIMARUL COMUNEI MUNTENI, JUDEŢUL GALAT!; 

Având în vedere: 
A vând în vedere referatul de aprobare al iniţiator şi înregistrat la nr.50/07 .O 1.2020; 

A vând în vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort si înregistrat la nr. 
51/07 .O 1.2020; 

A vând în vedere raportul ... de avizare al Comisiei de specialitate pentru activitati economico
financiare, amenajare a teritoriului si urbanism; 

Având în vedere prevederile art. 58, alin. I lit ."b" din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.129 alin. (4) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
In baza prevederilor art. 139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba utilizarea temporara a excedentului din anii precedenti din contul 82.98.02, 
deschis la Trezoreria Tecuci, pentru acoperirea golurilor de casa in suma de 500000 lei. 

Art.2. Se aproba finantarea capitolului de venituri 21.40.02.11 cu suma de 500000 lei, provenita din 
împrumutul efectuat din excedentul din anii precedenti prevazut la art. 1 din prezenta hotarare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
comunei Munteni, respectiv compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale. 

Art.4. Secretarul comunei Munteni, judetul Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezentei 
hotărâri. 
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