RoMANrn
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SPINUS

HOTARAREA

NR.8I

din 29 decembrie 2015

-

privind aprobarea utilizlrii soldului bugetului local al Comunei Spinug de la finele anului 2015
pentru plata in anul 2016 a ratelor gi a dobinzilor aferente creditului intern al UAT Comuna
SpinuE

Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr.52J9122.12.2015 intocmit de d-na Ias Florentina Mariana.
inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului cornunei Spinuq precum si Expunerea de motive
a iniliatorului proiectului de hotarAre inregistratd sub nr.5280122.12.2015.
finAnd seama de cererile de plath depuse la CRFIR 6 Satu Mare pentru cele 4 proiecte cu tinan{are din
fonduri europene nerambursabile (PNDR 2001 -201 3) aflate in irnplemerrtare,
VdzAnd avizele favorabile date de cdtre cele trei cornisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Spinuq.
In temeiul prevederilor Legii nr. 18612014 privind bugetul de stat pe anul 2015 precurn gi ale Legii
nr.50012002 privind finan{ele publice, modificata qi completatd. ale Legii privind finanlele publice locale
nr.21312006, cu modificarile qi completdrile ulterioare,
RespectAnd prevederile aft.36 alin.(2) lit."b" 9iale alin.(4) lit."a" din Legea adrninistraliei publice locale nr.
21 5 12001. republicata. modif-icatd gi completatd,
In terneiul prevederilor art.15 alin.(2) lit."a", art.45 alin.(l) qi art.l15 alin.(l) lit."b" din aceeagi lege,
Consiliul Localal Comunei Spinug, adopta prezenta

norARAnn:
Art.l

Se aproba utilizarea soldului bugetului local al Comunei Spinuq de la finele anului 2015 pentru
plata in anul 2016 a ratelor gi a dobdnzilor af'erente creditului intern al UATComuna Spinug.

Art.2

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredin{eazd d-na Ias Florentina
inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Spinuq.

Art.3

Prezenta hotdrire se cornunicd:

-

Instituliei Prefectului - Judelul Bihor.
Primarului comunei.
A.J.F.P. Bihor.
TrezorerieiMarghita.
Cornpartimentului Financiar-Contabil.
la dosarul de evidenl5 a hotdrdrilor consiliului local,
la dosarul gedinlei.
pentru afigare.
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\ota: IlotarArca

a lbst adoptata cu unanimitate de voturi "pentru".
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Mariana,

