ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.1/09.01.2017
privind aprobarea/utilizarea excedentului sectiunii de functionare a anului 2016 si
acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale
a anului 2015 a deficitului sectiunii de dezvoltare, an 2016
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta extraordinara :
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea/utilizarea excedentului
sectiunii de functionare a anului 2016 si acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unitatii
administrativ – teritoriale a anului 2015 a deficitului sectiunii de dezvoltare an 2016 ; raportul de specialitate al
serviciului financiar contabil nr.12/04.01.2017; raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare; ale OUG nr. nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; ale Ordinul MFP
nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016.
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :

HOTARASTE:

Art.1. Aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare al anului 2016, din excedentul
bugetar al anului 2015, in suma totala de 969579,47 lei.
Art.2. Aproba excedentul sectiunii de functionare pe anul 2016, in suma de 476618,96 lei si utilizarea
acestuia pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile
sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul 2017.
Art.3. Primarul orasului Baia de Aries prin serviciul financiar contabil asigura executarea prevederilor
prezentei hotarari.

Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil;
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Buzgar Adriana Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

