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HOTĂRÂREA   NR .3/2009 
  Privind aprobarea destinaţiei utilizării fondului de rulment 
 
 
 
 Consiliul local Dârjiu, întrunit în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2009, 
 Având în vedere  proiectul de hotărâre şi  expunerea de motive prezentat de Dl. 
Primar, privind aprobarea destinaţiei şi utilizării fondului de rulment,  raportul 
compartimentului  de specialitate şi  avizul favorabil  al comisiei de specialitate pentru  
activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
 Având în vedere prevederile instrucţiunilor Ministerului  Finanţelor  nr. 
630703/2000  
 Având în vedere art. 58 alin (1) lit b) şi alin (2), (3), (4) din Legea 273/2006, 
privind Finanţele publice locale; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin (4) litera a)  din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art. 1. Se aprobă utilizarea  fondului de rulment  în anul  2009  pt investiţii în 
suma de 91.360,00  lei . 
 Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului 
temporar de casă, în suma de 19.214,76   lei. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâre se 
încredinţează  primarul  şi c referentul contabil al comunei Dârjiu. 
 

 
     Dârjiu, la 30 ianuarie 2009 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

DENES TIBOR ATTILA         
       CONTRASEMNEAZĂ 
       SECRETAR 

       KOVACS PIROSKA ANNA 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
PRIMAR 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  Privind aprobarea destinaţiei utilizării fondului de rulment 
 
 
 
 Primarul comunei Dîrjiu, Zoltani Csaba 
 Având în vedere  expunerea de motive prezentat de Dl. Primar, privind aprobarea 
destinaţiei şi utilizării fondului de rulment, precum şi raportul comisiei de specialitate şi 
comparetimentului de specialitate  
 Având în vedere prevederile instrucţiunilor Ministerul Finanţelor  nr. 
630703/2000  
 Având în vedere art. 58 alin (1) (2), (3), (4) din Legea nr. 273/2006, privind 
Finanţele publice locale; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin (4) litera a) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă utilizarea  fondului de rulment  în anul 2009  pt investiţii în 
suma de 91.360,00  lei . 
 Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului 
temporar de casă, în suma de 19.214,76   lei. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâre se 
încredinţează  primarul  şi c referentul contabil al comunei Dârjiu. 
 

 
     Dârjiu, la 31 decembrie 2008 
 

  
 
 
 Iniţiator 
 Primar 

 ZOLTANI CSABA    
       Vizat,     
     Secretar      
   KOVACS PIROSKA ANNA 


