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HOTAnAnT
Privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2OL3, al bugetului local al

comunei C6ndegti, pe anul 2Ot4

Consiliul local al comunei C6ndesti , judetul D6mbovita, intrunit azi in gedinli ordinari publici :

Vazind cd prin votul majoritbtii d-l consilier VOICA CONSTANTIN a fost ales pregedinte de gedin!5 pe termen de
trei luni.
Lu6nd in dezbatere :

din 30 decembrie 2013, asimilat raportului ordonatorului principal de credite, astfel cum este prevbzut la art.
39 alin. (4) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificSrile si completSrile ulterioare;

nr. 853'1 din 30 decembrie 2013;

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei C6ndegti, agriculturS, gospodarie comunala,
protectia mediului si comert ;

Jindnd seama

2013;

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu prevederile art. 58 alin. (3) si (a) din
Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1), art.l15 alin.(l), lit.b) din Legea nr.2L5l2OO1, Legea privind
Administratia Publici Locald, republicata,

HOrAnAgr E:

Art.l Se aprobd utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 20i3 in suma de
25.787,72|ei pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare, al bugetului local pe
anul 2014.

Art,2 La data intr5rii in vigoare a prezentei hotarari, se abrogd orice alte prevederi
contrare.

Att.3 Prezenta hotdrdre intrd in vigoare incepdnd cu data de 01 .02.2014.
Art.4 Primarul comunei Cihdegti impreund cu compartimentul de specialitate va urm5ri

ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri.
Aft's Prezenta hotdr6re va fi afigatd la sediul Primdriei prin grija secretarului comunei

Cindegti gi va fi comunicat6, primarului , Instituliei Prefectului judetului Ddmbovila gi

compartimentului fi nanciar contabil

Adoptati in Cindegti la data de 3il 01 2014

HoTAnARE-NR"O2

Prege{inte de gedinti,
VOICA CONSTANTIN

.6

Prezenta hot4fare s-a adopat :

cu...-....vofuri abti
cu. .. -....voturi impotriva;

Contrasemneazi ela Paraschiva


