ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMLINAJOSENI
PRIMAR

privind apro
pentru

IECT ]DE HOTARARE
utilizdrli excedentului anilor orecedenti

cnreltuielilor de dezvoita::e
pentru plata proiecte
finanlate din fonduri externe nerambursabile
-programe din ondul Fiumean de Dezvoltare l{urald

Consiliul Local al Comunei
Referatul de aprobare al
excedentului anilor precedenti
funclionare;
Raportul de specialitate
precedenli pentru acoperirea gol
Avizul comisiei de speci
TinAnd cont de:
Prevederile art. I20 alin.(\
republicatd;
Prevederile art. 3 qi 4 din
la l5 octombrie 1985, ratificat[
Prevederile arr. 7 alin. (2)
Avdnd in vedere
finanlele publice locale, cu m
Jin6nd seama de p:rev

intrunit in gedinla exhaordinard din data de _.01.2027;
nr. /2021 privind aprobarea utihzdtti
acoperirea golurilor tempori e de casd al secliunii de

primarului

_]2021 prlind aprobarea utilizbrii excedentului anilor
temporare de casd al secliunii de funcliona:re;
activitdli economico-financizndnr. /202.l;

art. I2L alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia Rom6niei,
europeanb a autonomiei locale, adoptatd 1a Strasbourg
Legea nr. 199/1997;

Codul civil;
afi. 58 alin,(l) lit. ,,a" din Legea nr. 273L1.006 pivind
e Ei completdrile ulterioare;
ar1.40 gi urm. al Cap.V, Sr:cJiunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de
legislativd pentru elabo'rarea actelor normative,
republicatd, cu modificdrile qi com letdrile rulterioare;
In temeiul arl. 129 alin. (1 alin. (2) lit. b, art. (4) 1it. a - din O.U.G. nr. 5712019
privind Codul Admini strativ,
Local a1 Comunei Joseni:

HOTARASTE:
Ar1. 1. Se aprobd

pentu finanla"rea cheltuielilor de

din exoedentul anilor precedonli suma de 564.350 lei,
ltare pentru plata proiectelor finanlate din fonduri

exteme neramburs abile - programe
Fondul Eurpean de Dezvoltare Rura16.
ArI. 2. Cu aducerea la
ire a prezentei hotdr6ri, se insdrcineazd primarul
Comunei Joseni si
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a1
primarului comunei Joseni.
Art. 3. Prezenta se co
ca: Institutiei Prefectului jud,elul Harghita,, Primarului
Comunei Joseni, Compartirn
Contabil.

F*"t;
coNluNA *
JOSENT

J

oseni, la 22 .Al .202I
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