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                                             PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                               Nr.2514/27.11.2018 

                   privind  virarea de credite , de la un capitol la altul , în sumă de 11,00 mii lei   

                              PRIMARUL COMUNEI RUS, 
     Având în vedere: 

-     expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.2515/27.11.2018; 

-     avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

-     prevederile art. 49 , alin. (4) și (7) din  Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-    prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

-    prevederile art.36 alin.(4)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală , republicată, cu 

modificările si completările ulterioare ; 

      În temeiul art. 45 , alin. (1) și art.115, alin.(1) , lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 

, republicată cu modificările și completările ulterioare       

                                                                           PROPUN : 
  Art.1.  Se aprobă virarea de credite , de la un capitol la altul al clasificației bugetare , în sumă de 11,00  mii lei , pe 

trimestrele I, II și III , anul 2018 , astfel: 

a) Virare de credite secțiunea funcționare de la cap. 51.02 autorități executive , în sumă de 9,00 mii lei  investiții , 

Virat la :  

-84.02- drumuri și poduri - suma de 9,00 mii lei - investiții;  

b) Virare de credite de la cap. 61.02 ordine publică și siguranță națională (pază)  , în sumă de 2,00 mii lei , 

Virat la : 

-70.06 iluminat public - suma de 2,00 mii lei – cheltuieli materiale  ; 

 

  Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Rus și contabilul comunei.  

 

  Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către: 

-Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

-Compartiment contabilitate; 

-Se publică pentru aducere la cunoaștere prin afișare și postare pe pagina de internet: www.comunarus.ro  

 -Primarul comunei Rus; 

-Dosar hotărâri si dosar ședință a C.L. Rus; 

-A.J.F.P. Sălaj și Trezoreria Jibou .  

 
                                                                                                                                                  AVIZAT  PENTRU LEGALITATE, 

INIȚIATOR     ,                                                                                                                           SECRETARUL COMUNEI ,  

PRIMAR    ,                                                                                                                                    BORA IOAN-MARIAN 

PINTEA ALEXANDRU 
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