
 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SALAJ 

COMUNA RUS 

PRIMAR 

RUS nr.39, tel :0260639302; fax: 0260639394; 

Web: www.comunarus.ro;  e-mail: comunarus@yahoo.ro                                                
                                                   PROIECT DE HOTĂRÂRE             

                                                        NR.2489/26.11.2018 

privind aprobarea utilizării sumei de ,100 mii lei din excedentul anului 2017                                         

                      Primarul comunei Rus,  

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.2485/26.11.2018 ; 

 raportul de specialitate  întocmit de către contabilul comunei; 

 avizul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Rus; 

 prevederile  art. 58 , alin.(1) , lit. (a) și (b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale ,cu modificările si completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ; 

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

 prevederile art.36, alin. (4) , lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publică locală , republicată; 

 În temeiul art. 45 , alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală , 

republicată. 

                                                            PROPUN: 

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 100 mii lei din excedentul anului 2017 , cod 

82A9800000, astfel :  

a) 38,00 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul curent.- cap 51.02 -

cheltuieli de personal -  pe luna noiembrie  2018; 

b) 62,00 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul current- cheltuieli de 

personal. 

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

comunei Rus. 

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

- Institutia Prefectului -Județul Sălaj; 

- Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj; 

- Trezoreria Jibou; 

- Compartiment contabilitate din cadrul Primăriei Rus; 

- D-lui primar;Dosar sedință;Dosar hotărâri; 

-  Se publică pentru aducere la cunoaștere prin afișare pe site:  

www.comunarus.ro   ; 

 
INIȚIATOR ,                                                                           Avizat  pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                     Secretarul comunei ,  

PINTEA ALEXANDRU                                                              Bora Ioan-Marian 
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