ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂRE
NR.:02/04.01.2019
Privind utilizarea unor sume din excendentul bugetului local din anii anteriori pentru
acoperirea unor goluri temporar de casa
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință extraordinară la data de 04
ianuarie 2019,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Convocatorul întocmit în limba română nr.: 1/S/04.01.2019; Convocatorul întocmit în limba
maghiară nr.: 2/S/04.01.2019; Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies nr.:
5/S/04.01.2019, Proiectul de Hotărâre nr.: 6/S/04.01.2019; Procesul-verbal de afișare a
proiectului de Hotărâre nr.: 7/S/04.01.2019; Avizul de legalitate a secretarului nr.:
9/10.01.2019; Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate nr.:
10/S/04.01.2019, prin care se propune utilizarea fondului de rulment; Avizul comisiei de
specialitate pentru activități economico-financiare nr.: 13/S/04.01.2019;
HCL nr. 8/2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018, rectificată prin Hotărârea
Consiliului local nr.: 21/2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 45/2018 și Hotărârea
Consiliului local nr.: 66/2018.
Ținând cont de prevederile legale:
Art. 1, art. 13, art. 49 al. (4)-(8), art. 58 al. (1) lit. b). şi art. 70 al. (1) și (2) din Legea nr.:
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Pct. 5.7. lit. c). din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului
2018 aprobat prin Ordinul nr. 3.809/18.12.2018 a Ministerului Finantelor Publice.
Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările
ulterioare;
Art. 39 al. (1) lit. c). din Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. a)., art. 45 al. (1) lit. a). şi art. 115 alin. (1), lit. b) din
Legea nr.: 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Ulieș
Adoptă prezenta:

HOTĂRĂRE:
Art. 1. - Se aproba utilizarea din excedentul anii anteriori sumei de 50.000 lei pentru plăți
curente urgente reprezentând contribuția aferentă drepturilor salariale pentru luna decembrie
2018, cheltuieli de întreținere și funcționare și pentru acoperirea temporară a eventualelor
goluri de casa provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile la secțiunea de funcționare
pe parcursul exercițiului bugetar 2019.
Art. 2. – Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la
instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se încredinteazã
ordonatorul principal de credite al comunei Ulieș, prin compartimentul de contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ulieș.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
• Institutiei Prefectului – județul Harghita;
• Primarului comunei Ulieș;
• A.J.F.P. Harghita, Miercurea Ciuc; Trezoreriei Odorheiu Secuiesc.
• Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și la pagina de internet al comunei
Ulieș.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ORBAN BALAZS

CONTRASEMNEAZĂ,
Persoana desemnată cu atribuții de
SECRETAR
Fazakas Laszlo
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