
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.11 din  31 ianuarie 2019 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Serviciului Apă-Canal Socodor din anul 

2018 cu aceeași destinație în anul 2019 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 31 ianuarie 2019 

   

  Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 219/23.01.2019  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.218 din 23.01.2019 prin compartimentul 

financiar-contabil, impozite și taxe; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- contul execuție al Serviciului Apă-Canal  Socodor întocmit de Trezoreria Chișineu Criș la data de 

31.12.2018; 

- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

- prevederile art.71 alin (4) din  Legea nr.276/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin (4) lit (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 

în funcţie. 

                      În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și 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 Ș T E 

Art.1: Suma de 30.621 lei, rezultată ca excedent la 31.12.2018 al execuției bugetului Serviciului 

Apă-Canal Socodor,  se reportează în anul 2019 aceeași destinație. Suma va fi utilizată pentru 

finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de funcționare și după caz, la secțiunea de dezvoltare. 

 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi domnului Pantea Dănuț-Adrian, șef al Serviciului 

Apă-Canal Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de 

internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ. 
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