
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILWL LOCAL

HOT ĂRÂREA Nr. 124
din data de 19 septembrie 2017

privind utilizarea fondului de rezervă bugetară

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,judeţul Sam Mare;
Analizând Referatul nr. 17525/19,09.2017 al Compartimentului buget-finante

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
( Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.

40/2017 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2017, cu
modificările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. a), precum
şi ale artAS alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicatâ în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară constituit în cadrul
bugetului local al oraşului Tăşnad, pe anul 2017, conform Anexe! care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,

DR.ADRI~?UŢ
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ROMÂNIA
.flJDEŢUL SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ
la Hotărârea nr. 124/2017

MODUL DE UTILIZARE

a fondului de rezervă bugetară constituit ÎI) cadrul bugetului local al oraşului
Tăşuad

Fond de rezervă bugetar- utilizare - 5100 lei

Cap, 54,02.05 Fond de rezervă
Cap. 65.02 Învăţământ-
Subcap. 65.02.04 Învăţământ secundar
Subcap. 65.02.04.02 Învăţământ secundar

superior-Liceul Tehnologic Tăşnad

- 5100 lei
+SiOOlci
+SIOOlei
+ 5100 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER

DR. ADRIA~~.D~UT
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CONŢRASEMNEAZĂ,

SECRE ARUL ORAŞULUI,
SE lV-IONEL BUTA


