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HOTARARE
Privind acoperirea definitive din excedentul bugetului local

a

deficitului sursei A

Consiliul Local Bistref, judeful DOLJ, intrunit de extraord inara a2i,07.01 .2019;
Avandu-se in vedere referatul depus de contabilul primariei privind acoperirea
definitiva din execedentul bugetului local sursa A a deficitului sectiunii de Dezvoltare
ORDIN Nr. 3809/2018 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Normelor
metodologice privind inceheierea exercitiului bugetar 2org,

In temeiul prevederilor art.36 alin 4,lit a , coroborat cu art.45 din Legea
privind administratia publica locala, cu modificarile si completaiile

nr.21512001
ulterioare;

HOTARASI'E

Art.l. Se aproba acoperirea definitiva din execedentul bugetului local sursa
deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A , in suma de 1,36g.0 66,07 lei

A

a

Art.Z. Se aproba utilizarea de catre Scoala Gimnaziala Bistret a sumei de 6g9.54
lei existenta in sold ct.82E980000 deschis pe seama Scolii Gimnaziale Bistret.

-

Art.3. Se aproba utilizarea excedentului inregistratla sursa E pentru sectiunea de

functionare

.

Art,4. Se aproba utilizarea excedentului inregistrat
dezvoltare, din care:

.

la

sursa

A pentru sectiunea de

Se utilizeaza cu aceeasi destinatie sumele ramase in excedent, alocate
sub
forma de avans pentru proiectul POCU ,,Solufii de combatere a marginalizlrii prin
misuri inovative sociale" , pentru proiectul AFIR ,, Construire Gradinita 3 grupe
satul
Bistret,, ; pentru proiectul AFIR ,,Extindere infrastructura de apasi apa tzatain
comuna
Bistret judetul Dolj"

-

Se vtilizeazadiferentei din excedentul sursei

A pentru sectiunea de dezvoltare,

pentru cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectelor de investitii in continuare .
Art.S. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari de catre

ordonatorul de credite si contabilul Primariei Bistret

.

Art. 6 -Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Dolj
- Primarului Comunei Bistret
- Se afiseaza la sediul Primariei Bistret si pe pagina WEB
www.primariabistret. ro
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Adoptat[ in qedin{a din data de 07. 0l .2019
Cu un num[r de 13 voturi ,,pentru" din numdrul total de 13 consilieri in

