ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR.2/21.01.2016
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, in cursul anului 2016
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara ;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea utilizarii excedentului
bugetului local al anului 2015, in cursul anului 2016; raportul de specialitate al serviciului financiar
contabil nr.162/15.01.2016; referatul nr.132/13.01.2016 al biroului tehnic, privind obiectivele de investitii
pentru anul 2016; tinand cont ca excedentul bugetului local constituit la sfarsitul anului 2015 este in valoare
de 3.133.368,00 lei; avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1 si 3 din cadrul
consiliului local;
In conformitate cu prevederile art.58 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanatele publice
locale actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr.500/2002, privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;ale Ordinului MFP nr4075/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 ; H.G. Nr.995/2015 , privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba utilizrea excedentului bugetului local al anului 2015,in cursul anului 2016, in suma
totala de de 3.133.368,00 lei, dupa cum urmeaza:
- 2.054.368, 00 lei, pentru obiectivele de investitii, conform anexei nr.1;
- 1.000.000 lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, pentru sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare;
-79.000 lei pentru finantarea cheltuielilor curente ale Caminului pentru Persoane Varstnice Baia de
Aries;
Art.2 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 11 voturi favorabile valabil exprimate si
1 abtinere, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

