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JUDETUL cAlAm$r
coNSrLruL LocAL AL COMUNEI LUP$ANU

HorAnAnn
cu privire la utilizarea ,,Sume din excententul bugetului local "pe anul 2018

- Consiliul local al comunei Lupqanu, judelul Cdldragi, intrunit in gedin{a ordinari din
data de 15 februarie 201 8.

- Avdnd in vedere:

comunei
2018;

- expunerea de motive a Primarului Comunei Lupsanu nr. /2018
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Lupganu, judelul C6llragi, cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Lupganu pe anul

- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
judelul Cil[ragi, prin care avizeazd favorabil proiectul de hotilrdre;

l6cal al comunei Lupganu,

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, publicattr in Monitorul

Oficial al Romdniei nr.4 din 3 ianuarie 2018;
- prevederile art.19 alin.(l), lit.a si art.39 din Legea nr.273/2006 - privind finanfele

publice locale, republicatq cu modificarile si completarile ulterioare;
- hotararea nr.3112.01.2018 a Consiliului Judetean Calarasi
- prevederile art.6 din Legea nr.5212003 - privind transparenfa decizional[ in administra{ia

public[;
- prevederile art.36, alin.(4), lit."a" din Legea administrafiei publice locale nr.2l5/2001,

cu modificIrile gi completdt'lle ulterioare;
in temeiul art.45, alin.(l) din Legea administrafiei publice locale nr.215l2001, cu

modificirile gi completlrile ulterioare;

1 HOTAnA$TE:
Art.l- Se aproba utilizarea sumei de 975000 lei reprezentand "Sume din excendentul

bugetului local"pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare ale primariei Lupsanu, conform anexei nr.l.
Art.2- Prevederile prezentei hotErdri vor fi duse la indeplinire de cdtre primarul comunei

Lupganu, judelul Ctrl[ragi si compartimentele din cadrul aparatului de speciaslitate.

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectuluiiudetului Calarasi pentru

obtinerea vizei de legalitate si tuturor partilor interesat, in termenul prevazut de lege prin grija
secretarului.
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