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JUDETULCARAS - SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii de la bngetul local a sumelor pentru serviciile
salubritate prestate pentru insrtitufiile publice din comuna obreja

de

Consiliul Local al comunei Obreja intrrmit in
;edinla ordinara in data de 2l.02.2019;
Yazand expunerea de motive a iniliatorrului gi raportul compartimentului
de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotdr6re privind
aprobarea acoperirii de la bugetul looal a sumelor
ientru serviciile de salubritate
prestate pentru instituliile publice din c<lmuna Obreja;
Ydzind avizul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia pentru activitdfi economicofinanciare, agriculturi, amenajarea teritoriului qi urbanism, protecfia mediului
si
turism;
Avdnd in vedere d_ispozigiile Legii nr. S2llggl a contabilitdlii, republicatd, cu
completdrile ;i modificdrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii 27312006 privind Finanfele publice locale,
actualizatd;
Avdnd in vedere prevederile Legir227l2015 codul Fiscal, actualizatd;
In temeiul art.36, aIin. (2) lit. d) qi alin. (6) lit. a), punctele 1 gi 4 din Legea2l5l200l
privind administralia publicd localS, republicatd, cu modiircirile
;i completdrile
ulterioare,

Art. 1

HOTAnAgTE:
Se aproba acoperirea de la bugetul local a sumelor datorate pentru serviciile de

salubrizare din anul 2018, prestate pentru instituliile publice din iomuna Obreja, in
valoare de 47000 lei.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a celor prevdzute in aceastd Hotdrdre se insircineazd
primarul comunei Obreja, Peia Ion, prin Aparatul de specialitate al Primarului.
Art. 3 Prezenta Hotdrdre intra in vigoare si se comunica in bazaprevederilor art.4g
aIin.2, ale art.49 alin. (2) si ale art.l15, din Legea nr.21512001 privind administrafia
publica locala, republicata in2007, cu modificdrile si completdrile ulterioare la:
InstituliaPrefectului Caras-Severin,
Primarului Comunei Obreja
Compartimentului Contabil din cadrul primdriei Obreja
Cetdlenilor comunei Obreja prin afisare la sediul Primariei qi pe site-ul
Primdriei Obreia.
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