
 

 Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126

  
 

privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 201

 
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară,

 Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului 
bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 201
- raportul compartimentului financiar
bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 201
- prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) şi c
modificările şi completările ulterioare;
- în conformitate cu punctul 4.14.3.(1) lit.b) din Ordinul 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

CONSILIUL 

 
Art.1.Se aproba utilizarea excedentului 

ca sursă de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
 - cap.84.02.71 – Lucrari de  

Art.2.Primarul comunei Vărădia de Mureş, prin compartimentul « contabilitate » va asigura 
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 

                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                                                            
 
 
 
*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 
exprimându-se prin vot deschis. 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA VĂRĂDIA DE MURES 
CONSILIUL  LOCAL 

Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230; 

email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂREA  NR.20 
din data de 27 februarie 2015 

 
excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 201

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară,

expunerea de motive a primarului comunei nr. 415/20.02.2015, privind utilizarea 
bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 2014; 

raportul compartimentului financiar-contabil nr. 416/20.02.2015, privind utilizarea excedentului 
bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 2014; 

prevederile art. 58 alin.(1) lit.a) şi c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu punctul 4.14.3.(1) lit.b) din Ordinul 1780
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 201

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
H O T Ă R Ă S T E 

Art.1.Se aproba utilizarea excedentului din anul 2014 în anul 2015, 
de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare astfel:  

Lucrari de  Modernizare DC 72 km 10+000-12+000
Art.2.Primarul comunei Vărădia de Mureş, prin compartimentul « contabilitate » va asigura 

ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  

PRESEDINTE, 
Bugiu Achim 

                                                                                                      
                                                                                                                    

                                                                                                                    

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale 
r.215/2001, republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 

 

Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126 

email:primaria_varadiaar@yahoo.com 

 

 

excedentului bugetar al Comunei Vărădia de Mureş din anul 2014 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 

, privind utilizarea excedentului 

, privind utilizarea excedentului 

) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

1780/22.12.2014 pentru aprobarea 
anului 2014; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

2014 în anul 2015,  în sumă de 40.230 lei,

12+000; 
Art.2.Primarul comunei Vărădia de Mureş, prin compartimentul « contabilitate » va asigura 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                    Secretar comuna, 

                              Luputiu Lacrimioara 

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale 
voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 1 « abtineri» voturile 


