
ROMANIA
JUDETUL CARAS - SEVERI]\

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI O

HOTARARE
privind utilizarea sumelor din exc,eden

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in qedinJd ordiniard in

Vazdnd referatul de aprobare al primarului comunei Obreja la
aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Comunei Obreja pe anul
Vilzer;rd raportul compartimentului de specialitate din cadrul

Consiliului Local
Legea nr.1l73

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 512020 a bugetului de sta1. pe anu
In temeiul art.129, alin. (2),litera "b", alin. (4), litera"a" qi art. 139, alin. (
privind Codul administrativ, cu completirile gi modificdrile ulterioare',

HorAnA$rn:

Art.l Se aproba utilizueasumelor din excedentul anului2Dl9,in
pentru finanfarea unor cheltuieli de investifii la capitolul 84.02.58-
Comunei Obreja".

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotdrdri se

comunei Obreja, cat si compartimentele contabilitate
Primarului comunei Obreja.

Art.3 Prezenta hotdr6re se comunicd, potrivit prevederilor art.
privind Codul Administrativ:

- Institu{iei Prefectului Caras -Severin
- Consiliului judeJean Caraq-Severin, spre

judelului
- Primarului comunei Obreja

Administratiei Judetene a Finantelor Publioe
CetSfenilor comunei Obreja prin afiqare la sediul
de internet a Primdriei comunei Obreja.

comunei Obreja;
Vazind avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Avdnd in vedere prevederile art. 58, alin. (1) din
Locale, cu modifi cdrile si completirile ulterioare ;

Pregedinte de qedin{I
Lucaci Trandafir Florin

Nr.8
Data: 18.02.2020

Con

I anului 2Ol9

de 18.02.2020:

de hotdrdre priivind

de rpecialitate al primanrlui

breja;
privind Publice

"a" din OUG 57,t2019

de2.612.500 lei,
strdzi pe raza

msal'cl dornnul
din c;adrul rtului

Peia Ion, prirnarul

fle specialitate al

qi 197 din OUG 57t20r9

in Monitorul ofrcial al

Obreja si pe pilgina

neizil Seqretar general
rso'van Teodor
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ROMANIA
JUDETUL
PRIMARIA COMITI\EI

la proiectul de

AvAnd in
Consiliului Local

sumelor din excedentul i2019.

REFERAT DE APROBARE
re privind utilizarea sumelor din

motivele prezentate mai sus, propun

spre dezbatere gi aprobare, proiectul de

in conformitate prevederile Art. 58 din Legea nr. 2

Publice Locale, cu ile si completarile ulterioare,

rcnl/rtat la incheierea iliului bugetar se reporteaz6 in exercili

fiilizeazd in baza ilor autoritdtilor deliberative. Azstfel,

inregistrat la finalul anul i 2079,in sumd de 2.512.500 lei, pentru

de investifii la capitol

trebuie reportat pe anul

84.02.71-"Modernizare strdzi pe nza
in baza hotdr6rii autoritiitilor deliberati

PRIMAR,



nonnANn
JUDETUI, CARA$-SE
COMUNA OBREJA

la proiectul de

Vig;end Referatul

excedentul anului 2019, a

c6lre consilierii din cadrul

RAPORT
privind utilizarea sumelor din

20L9

aprobare la Proiectului de hotdrdre pri

favorabil acest proiect de hotiirdre gi

iliului Local al Comunei Obreja.

Contabil,
Briceag-Naia Aliontina

sumelor dirr



ROMANIA
JUDETITL CARA$-SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA l-pentru activitdfi economico-financiare
agriculturi, amenajarea teritoriului qi urbanism
protecfia mediului qi turism

MEMBRI: LUCACITRANDAFIR

GAVRIL ANI$OARA

RADU roN f\)

la proiectul de hotlrire
AVIZ

privind utilizarea sumelor din ex

Ydzind referatul de aprobare al primarului Comunei Ctbreja $

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de

la proiectul de hotdrdre privind utilizaiea sumelor din

In temeiul art. 125 din OUG m. 5712019 privind Codul

;i modifi cdrile ulterioare,
Noi, comisia pentru activitef economico-finanoiare,
teritoriului Ei urbanism, protecJia mediului gi turisnn, din
Obreja,

DAM AVIZ FAVORABIL

proiectului de hotdrdre privind utilizarea sumelor din excede

PRE$EDINTE S

GHEORGHEVICI NICOLAE ALIN C

ul anului 2019

ialitate al primarului.

anului 2019.

, cu complet[rile

Itur6, amenajarea.

Consiliului Local

anului 2019.

NICOLAE


