ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 1
Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al
comunei Valea Lunga la data de 31.12.2016
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa de indata din data de
09.01.2017,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr. 52/09.01.2017 al compartimentului contabilitate din
cadrul primăriei Valea Lungă privind aprobarea utilizarii excedentului anual al
bugetului local al comunei Valea Lunga la data de 31.12.2016;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin.4, lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006;
- art.58, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu completările şi
modificările ulterioare, a Legii nr. 339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea
normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 2016;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă utilizarea excedentului sectiunii de functionare in suma de
130.117,86 lei pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare.
Art.2: Se aproba reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate
din acesta, in cursul anului 2016, in valoare de 200.000 lei pentru acoperirea golurilor
temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare si pentru finantarea cheltuielor sectiunii
de dezvoltare.
Art.3: Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltarea al
anului 2016 in suma de 62.128,68 din excedentul bugetar al anului 2015.
Art.4: Se aproba utilizarea integrala a excedentului bugetar inregistrat la sfarsitul
anului 2016 in suma de 302.708,29 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa

ale sectiunii de dezvoltare si pentru finantarea cheltuielor sectiunii de dezvoltare
aferente anului 2017.
Art.5: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 09.01.2017
Preşedinte de şedinţă
Bocea Lucian Emilian

Contrasemneaza secretarul
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com
PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al
comunei Valea Lunga la data de 31.12.2016
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa de indata din data de
09.01.2017,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr. 52/09.01.2017 al compartimentului contabilitate din
cadrul primăriei Valea Lungă privind aprobarea utilizarii excedentului anual al
bugetului local al comunei Valea Lunga la data de 31.12.2016;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin.4, lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006;
- art.58, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu completările şi
modificările ulterioare, a Legii nr. 339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea
normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 2016;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă utilizarea excedentului sectiunii de functionare in suma de
130.117,86 lei pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare.
Art.2: Se aproba reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate
din acesta, in cursul anului 2016, in valoare de 200.000 lei pentru acoperirea golurilor
temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare si pentru finantarea cheltuielor sectiunii
de dezvoltare.
Art.3: Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltarea al
anului 2016 in suma de 62.128,68 din excedentul bugetar al anului 2015.
Art.4: Se aproba utilizarea integrala a excedentului bugetar inregistrat la sfarsitul
anului 2016 in suma de 302.708,29 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa

ale sectiunii de dezvoltare si pentru finantarea cheltuielor sectiunii de dezvoltare
aferente anului 2017.
Art.5: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei.
VALEA LUNGĂ, 09.01.2017
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

