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 R O M Â N I A 

     

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

     JUDETUL CĂLĂRȘI                                          COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSEȚI, judeţul Călăraşi                                                                    cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                        e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

  HOTĂRÂRE   

privind  aprobarea execuției bugetare aferente trim. III a anului 2019,  utilizare  sume din excedentul anual 

pentru finanțarea unor cheltuieli de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit  în ședință ordinară la data de 24 Octombrie 2019, 

Având în vedere: 

      -Referatul de aprobare nr.8153/11.10.2019 întocmit de primarul comunei Roseți, 

    -Raportul de specialitate nr.8152/11.10.2019 întocmit de către inspector din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Roseți, compartiment Resurse Umane-Buget Local prin care  aduce la cunoștință necesitatea 

rectificării bugetului local, utilizării din excedentul bugetului local pentru finanțare cheltuieli de dezvoltare precum și 

necesitatea aprobării execuției bugetare aferente trim. III, 

   -Prevederile Legii nr. 50/15.03.2019, privind Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

   -Prevederile Legii finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

   -Prevederile H.C.L. nr. 24/22.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019; 

   -Prevederile Legii nr. 69/2010 privind legea responsabilității fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

   -Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, înregistrate cu nr. 8361/21.10.2019, 

respectiv nr. 8363/21.10.2019  

  -Prevederile H.C.L nr. 62/30.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință , 

În conformitate cu prevederile art.1,art.4 alin.(1), art.19 alin.(1), alin.(2), art.58 alin.(1) lit.a), art.49 alin.(12) din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.129 alin.(2) lit.b), corelat cu alin.(4)  lit.a),  art.139  alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Roseti, judeţul Călăraşi, aferentă trimestrului III a anului 

2019, întocmită pe cele două secţiuni de dezvoltare şi funcţionare, potrivit anexei nr. 1 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 112000 lei din excedentul anual al bugetului local  al comunei  Roseți, 

pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare  în anul 2019.  

 Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roseti pe anul 2019, conform anexei  nr.2 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Roseți și 

Inspector cheltuieli din cadrul  aparatului  de specialitate al Primarului comunei Roseți. 

              -Secretarul general al comunei Roseți va asigura comunicarea prezentei hotărâri, persoanelor și autorităților 

interesate conform legii și  va asigura publicitatea acesteia prin afișare la avizierul Primăriei comunei Roseți.     
 Preşedinte de şedinţă,                                                                                                Contrasemnează,                                         

        Vasile ȘIȘMAN                                                                                             Secretar general comună  

 Lavinia TĂNASE 
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Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 24.10.2019 
 


