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Din 24 octombrie 2OL9
Privind
oraqului $tei pe
cheltuielif,
Finanfelor Publice

contului anual de execufie al bugetului local al

2018( contul de execufie venituri gi contul de execufie
situa(iei financiare la 31.t2.20t8, depusi la Direcfia

ui oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Referatul pentru aprobarea Proiectului de Hotdr6re intocmit
de
ui $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr.
4484/OL.IO.2OI9 ei Raportul de specialitate inregistrat la nr. 4484|OI.IO.2OI9
intocmit de d-na ec.
Elena, gef Serviciu Economic in cadrul Primdriei oraqului
aprobarea contului anual de execufie al bugetului local al
$tei prin care,
pe
oraqului $tei
an
2018( contul de execufie venituri qi contul de execufie
cheltuieli), conform tuafiei financiare la 31.I2.2018, depusd, la Direcfia Finanfelor
Rrblice Oradea.
rile art. 57 din Legea nr.27312006 privind finanlele
Tindnd cont de
publice locale, cu
ificdrile gi completdrile ulterioare.
in temeiul qi in baza prevederilor art. I29, alin. (1), alin. (2),Iit. b) qi alin. (4),
lit. a), art. 139, alin. qi alin. 3, lit. a) gi ale art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanfa de
urgenfd. nr. 57 din 3 Iie 2OI9 privind Codul administratru gi a art. 30 alin.1, lit. c)
priuind normele de tehnicd. legislatiud. pentru elaborarea
din Legea nr. 241
La initiativa
AvAnd in
c5.tre Primarul

actelor normatiue

HorAnA$rB:
Art.1. -Se a
pe anul 2018(contul
situafiei financiare
anexati, care face

contul anual de execulie al bugetului local al oraqului gtei
execufie venituri qi contul de execufie cheltuieli), conform
3I.I2.2O18, depusS. la Direcfia Finanfelor Publice Oradea,
integrantd din prezenta hotdrdre, astfel:
(Lei)

17.760.r80
17.760.180
E'XCEDDTTT

2078.

SI'RSA A
CHELTUIELI
EXCEDENT 2018.
SURSA C

13.322.350
13.322.350

11.36 L.489
10.984.001

2- Cu ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotdrAri de
qi
Serviciul Economic din cadrul Primdriei
incredinfeazd. primarul oras,ului $tei

Ar+.

oragului $tei.
Att. 3- Prezenta hotdrAre se comunicd- cu:
- Institulia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Serviciul Economic;
- Jrs. Oraq Ionuf, consilier juridic;
- AJFP, Oradea, jud. Bihor;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
PRE$EDINTE DE

vul,c4r Io4Ir

td cu unanimitate de voturl "(13 consilteri
pte"EntT din totalul de 15 consilierif.
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