
 
                                                    R  O  M  Â  N  I  A 
                                      J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
                                 ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
                                         CONSILIUL  LOCAL 
 
 

 

 
    HOTĂRÂREA NR.93 

din  21.12.2010 
privind aprobarea utilizării disponibilităţilor din fondul de rulment  

 
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară în data de 21 

decembrie 2010 ; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.12406/2010 a Primarului oraşului,  Raportul de 
specialitate nr.12407/2010 al Direcţiei Economice şi Avizul Comisiei  pentru programe de dezvoltare 
economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local ; 
 În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  Legii nr.11/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2010, HCL 
nr.6/2010 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010 şi ale art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare,  
 În temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                         HOTĂRĂŞTE:  
 

   Art.1.Se aprobă  utilizarea disponibilităţilor din fondul de rulment, după cum urmează : 
                                                                                                                                 - mii lei-                                                                                                             

           TOTAL VENITURI                                                                                             + 262,3 
          Capitolul 36.11 “Diverse venituri”………………..............……………….....…+262,3 
          Subcapitolul 36.11.10“Fond rulment”…………..….............................................. +262,3 
          TOTAL CHELTUIELI                                                                                          +262,3 
          Capitolul 67.11 “Cultura, recreere, religie”……………….….........................…+75 
          Subcapitolul 67.11.03.12“Consolidarea monumentelor istorice”............................. +75 
          Capitolul 70.11 “Locuinte, servicii si dezvoltare publice…...............................+163,3 
          Subcapitolul 70.11.07“Alimentare cu gaze naturale in localitati”............................+39,5 
          Subcapitolul 70.11.50“Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 
publice”…………....................................................……………..................................... +123,8 
          Capitolul 74.11 “Protectia mediului”...................................................................…+24 
          Subcapitolul 74.11.06“Canalizarea si tratarea apelor reziduale”................................+24. 
 Art.2.Se aprobă modificarea listei de investiţii cu finanţare din veniturile evidenţiate în afara 
bugetului local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, Serviciul 
urbanism şi Direcţia Economică. 
           Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
           Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei ; 
  -Direcţia Economică; 
  -Prefectul Judeţului Sălaj; 
  -Dosar hotărâri. 

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
              TEODOR CRIŞAN                                     SECRETARUL ORAŞULUI,  
             ELENA-MARIA MOCAN 

 



 
                                                                                                 


