
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ANINOASA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

de dezvoltare a bugetului local de venituri 9i
pe anul 2018, din excedentul anilor precedenli

consiliul local al comunei Aninoasa, judetul Ddmbovifa, intrunit in gedinla de indatd in data de
08.01.2019:

Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:r Referatului de aprobare al primarului Comunei Aninoasa, judetul Dembovila, in catitatea sa
de iniliator, privind acoperirea definitivd a deficitului Secliunii de dezvoltare a bugetului local de venituri
9i cheltuieli al comunei Aninoasa, judelul D6mbovita, pe anul 2018, din excedentul anilor precedenli,
inregistrat sub nr.97 din 07 ianuarie 20j.9;

r Raportului biroului financiar contabil, achizitii 5i investitii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aninoasa, judelul DAmbovita, intocmit de doamna ec. chivulescu
Liliana - sef birou, inregistrat sub nr. 99 din 07 ianuarie 2019.r Raportului favorabil al Comisiei de speciolitote nr. 7 din cadrul consiliului local al comunei
Aninoasa, judel Ddmbovifa, inregistrat sub nr. 1OO din 07 ianuarie 2019;r Art.58 din Legea nr'273/2006 privind finanJele publice locale, cu modificdrile si completdrile
u lterioa re;

' Capitolului V din Anexa la Ordinul Ministrului Finanlelor publice nr.3809/2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 201g, cu modificdrile
si com p letd rile ulterioa re;

r Art.36 alin.2lit. "b",alin.4,rit."a", art.39 arin.4din Legea administratiei pubrice rocare nr.
2I5 /2OOI, republicatd,.cu modlficirile 5i completdrile ulterioare;

' Art T alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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privind acoperirea definitivd a deficitului Sec!iunii
cheltuieli al Comunei Aninoasa, jude!ul Ddmbovi;a,

in temeiul art.45 alin. 2 lit. a 9i celor ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea adminisffaliei publice
f ocaf e nr. 2L5l2OOt republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare:

HoTARASTE:

Art. 1. Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului Secliunii de dezvoltare a bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Aninoasa, judelul D6mbovila, pe anul 201g, in sumd de 1.488.566.73 lei.
din excede ntu I anilor precedenti.



Art' 2' cu urmdrirea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotd16ri se incredinleazdprimarul comunei Aninoasa, judetr D6mbovila gi gef ul biroului f in a ncia r contabil, ach izigii giinvestilii
din cadrul aparatului s;u de specialitate.

Art' 3' Prezenta hotdr6re se comunicd, in mod obrigatoriu, prin intermediur secretaruruicomunei, in termenul prevdzut de rege, primarurui comunei Aninoasa, prefecturui juderurui
D6mbovila, biroului financiar contabil, achizilii si investilii din cadrul aparatului de specialitate alprimarului, 9i se aduce la cunogtinld publicd prin publicarea pe pagina de internet la adresa:https://www. primariaa n inoasa. ro otararif.

Aninoasa, 08 ianuarie 2019.
Nr, 1

HotdrAreo a fost adoptotd cu votul a 15 consilieri ,,pentru,,, nici un vot ,,impotrivd,,, nici o ,,dbtinere,,.Nr. consilieri prezenli: j5
Nr. consilieriin funclie: 75
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