
ROMANIA
JUDETUL ILF'OV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HorAnAnn
privind aprobarea acoperirii golului de casd in suma de 141.584,85 lei, sumd ce va fi

fiilizatd"pentru plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2016

Consiliul Local al comunei Jilava, intrunit tn Eedin(a extruordinard la data de 12,02,2016 la
s e di ul primdriei Jilava ;

Av6nd in vedere expunerea de motive a primarului gi raportul de specialitate al gefului

Biroului Buget, Contabilitate, Impozite qi Taxe la proiectul de hotdrAre privind aprobarea acoperirii
golului de casd in sumd de 141.584,85 lei, sumd ce va fiutilizatd, pentru plata drepturilor salariale

aferente lunii ianuarre 20I 6,

JinAnd seama de avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finanfe, agriculturd, gospoddrie comunald qi comer,t, amenajarea teritoriului, urbanism

gi protecfia mediului, administrarea domeniului public gi privat al comunei Jilava la proiectul de

hotdrdre privind aprobarea acoperirii golului de casd, in sumd de 141.584,85 lei, sumd ce va fi utihzatd
pentru plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarte 2016,

inbaza prevederilor art.58 alin. 1 lit a) si b) din Legea m.27312006 privind finanlele publice

locale, modificatd Ei completatd, qi a art.36 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin.(4),lit. a), art. 45 alin.(2)

lit. a) din Legea m.21512001 privind administralia publicd locald, republicatd,
in temeiul art.36 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin.(4), lit. a), art. 45 alin.(2) lit. a) Ei a art, lI5

alin. 1 lit. b) din Legea nr.2I512001 privind Administralia Publicd Local6, republicat[;
Adopt[ prezenta'.

HOTAnANN

Art.1. Se aprobd utilizarea temporard a sumelor din excedentul anului 2015 pentru acoperirea
golului de casd in sumd de 141.584,85 lei, sumd ce va fi$ilizat1, pentru plata drepturilor salariale

aferente lunii ianuarie 201 6.

Art.2. Excedentul bugetului local al comunei Jilava pe anul 2015 se va reintregi dupd

aprobarea bugetului local al comunei Jilava pe anul 2016.

Art.3. Primarul comunei Jilava
Impozite gi Taxe, vor urmdri aducerea la i

ii din cadrul Biroului Buget, Contabilitate,
erilor prezentei hotdrAri.

Nr.2

Adoptat[ in qedinfa extraordinarl din data de 1

Cu un numflr de 10 voturi pentru, din 11 consilieri prezenfi, din numlrul total de 15 in funcfie

JILAVA.ILF'OV


