ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

H O T Ă R Â R E A NR. 12 / 2019
privind aprobarea ”Listei Provizorii de investiţii Publice” pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în sedința
ordinară din data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 4/19/05.02.2019;
Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 4/20/05.02.2019 ;
-prevederile art. 40, 41, art. 58 și art. 71 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 1/08.01.2019 privind
utilizarea excedentului bugetului general al comunei Gălăuțaș, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2018;
Ordinul nr. 3809/2018 al Ministrului Finanţelor Publice, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
Legea nr. 18/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice,a drepturilor cetăţenilor, nr. 6/11/21.02.2019, comisia de
specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie
socială şi protecţia mediului, nr. 6/14/22.02.2019, comisia de specialitate pentru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr.
6/10/21.02.2019;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b şi alin. 4 lit.a, art. 45 şi ale art.115 alin.1
lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă ”LISTA PROVIZORIE DE INVESTIȚII PUBLICE” pe anul
2019, a comunei Gălăuțaș, cu valoare de 285.000 lei, finanțată din excedentul anilor
precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Lista provizorie de investiții publice va fi preluată obligatoriu în lista de
investiții definitivă odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Gălăuțaș pe anul 2019.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se
compartimentul contabilitate.

încredinţează

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică instituției Prefectului-Județul Harghita,
primarului comunei Gălăuțaș și compartimentului contabilitate.
Gălăuțaș, la 28 februarie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

