
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TU REN I

HOTAflAREA nr. 2 din 06.01.2022----

Privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local al comunei Tureni pentru
acoperirea temporara a golului de casa al sectiunii de functionare

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de
06 ianuarie 2022-------

Analizand temeiurile juridice:
a) Ordinul nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului

ugetar al anului 2021;
b) art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i

completarile ulterioare ;
c) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr. _l 1693_din_30.12.2021_, Raportul
de specialitate al compartimentului de resort, nr. _11694_din _30.12.2021_, precum ~i Avizul
favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II , III din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI
adopts prezenta hotarare:

Art. 1. Se aproba utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local al comunei Tureni
pentru acoperirea temporara a golului de casa al sectiunii de functionare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire ~i punerea in aplicare a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
xnnunei Tureni ~i compartimentul de specialitate din institutie.

Art. 3. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se comunica in termenul
prevazut de lege catre :

- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- Birou Financiar Contabil, Achizitii Publice ~i Arhiva,
- Publicare pe site.

presedintele de sedinta, contrasemneaza pentru legalitate:
Liviu MOROVAN ~v-----7.: secretarul general al comunei Tur
~ Lauriana-Noruta NEAGU

Prezenta hoti\rilre a fest adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ: A
Nr. consilieri in functie = 11 Voturi ,, Pentru " = 1lll
Nr. consilieri prezenti = -44- Voturi ,, Impotriva " =

,, Abtineri " =


