ROMANIA

Judetul Mureg
Consiliul Local alOraqului lernut
545100, Piata 1 Decembrie 1919, nr.9, Jud. Mureq
Tel: {0255} 471410, Fax: (0265) 4I19?6
E-mail : iernut@cjm u res.ro

HOTARAREA NR. ttst3t.oT.2ot7

venituri si cheltuieli al orasului Iernut

Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in gedin(6 ordinard de lucru in data

de

31.07.2017;
Av6nd in vedere Referatul nr. 16763/27.07.2017 al Serviciului BugeGFinanfe din cadrul
Oragului Iemut;

Conform Ordinului Ministrului Finan{elor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea qi piata cheltuielilor
institufiilor publice, precum qi organizarea,evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare qi
legale;

lin6nd cont de Hotdrdrea Consiliului Local nr. 40 I 2017 privind aprobarea bugetului

de venituri gi cheltuieli al Oragului Iernut;
In baza Hotdrdrii Consiliului Local
tehnico -economici gi a devizului general

nr.

131.07 .2017 privind aprobarea indicatorilor
privind cheltuielile necesare rcalizdrii,,Refacere

strazi Ei drumuri calamitate";
Ludnd in considerare Pct.1 din anexa care face parte integrantd din Ordinul Ministerului
Finanlelor publice nr.L792124.12.20I2, acll;rtlizat Ei Art.l din Ordinul Ministrului Finanlelor
Publice nr. 547/20.03.2009 pentru modificarea Ei complectarea Normelor metodologice
privind angajarea,lichidarea,ordonanfarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precuir
;i
organizarea, evidenla gi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, up.obut" prin Ordinul
ministrului finanlelor publice nr. l79Zl2O02;
In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea rc.27312006 privind finanlele publice
locale, actualizatd;
inbazalegii nr. 5212003 privind transparenfa decizionald in administralia public6;
findnd cont de anunlul nr. 14873126.06.2017 privind dezbaterea publicd, precum qi
minuta dezbaterii publice nr. I 507 9 129.06.2017 ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin (2) lit. a) 9i alin (6)
coroborate cu prevederile art. 115 alin. lit. b) din Legea rr.2l5l20t0l, a administraliei
publice locale, republicatd,

I

HOTARA$TE:
Art. 1. Se aprobd creditele de ungajament pentru acliuni multionuole ale bugetului cle
venituri Ei cheltuieli al Ora;ului Iernut conform Anexei care fuce parte integrantd clin

prezenta ltotiirAre.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri, se incredinleazdprimarul ora;ului
Iernut prin Serviciul Buget-Finanfe din cadrul Oraqului Iernut.
Un exemplar din prezenta hotdrdre se comunicd:

Instituliei Prefectului - Judelul Mureg:
Primarului oragului Iernut;
Servici ul ui Buget-Finan[e:
Spre afiqare
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

\
I

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a I

I consilieri din totalul de l4 consilieri ai Consiliului Local Iernut
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Anexa la H.C.L. nr. 119131.07 .2017

credite de angajament pentru acliuni multianuate perioada
2018 - 2020

-Mii lei
Nr.crt
L

Cap.84 - Transporturi
,,Refacere strazi si

Total credite de
angajament
2.480

826

827

2.480

826

827

827

2.480

826

827

827

Anul
2018

drumuri calamitate

Total Cap.84.02
Total buget local

Anul
20L9

Anul
2020
827

