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HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea excedentului exercițiului bugetar pentru anul 2017
Expunere de motive: Conform prevederilor art.58 alin.(1) lit. a) și c), art.71 alin.(4), din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu prevederile art.36, alin.4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, Consiliul local aprobă la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare, precum și contul de încheiere al exercițiului bugetar.
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Fărcaşele, nr.11 din 03.01.2018 prin care se
arată necesitatea aprobarii excedentul exercițiului bugetar pentru anul 2017,
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Fărcaşele, judeţul Olt, inregistrat sub nr. 12 din
03.01.2018;
- raportul de avizare nr.13 din 03.01.2018, al comisiei de specialitate pentru activităţi
economico-financiare, buget, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al
Comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economico – socială,
amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărire comunală şi protecţia mediului, cu privire la
susţinerea proiectului de hotărâre;
- raportul de avizare nr.13 din 03.01.2018, al comisiei de specialitate pentru activităţi
social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, activităţi sportive şi de agrement, cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre ;
- raportul de avizare nr.13 din 03.01.2018, al comisiei de specialitate pentru
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice a
cetăţenilor;
- prevederide art.1 alin (2) lit.a), art.5 alin. (2), art. 19 (2), art.20 alin. (1) lit. c) și art.50
alin.(2), prevederile art.82 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 6 publicată în Monitorul Oficial nr.127/17.02.2017 – Legea
bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art.39 alin.(1) din Legea contabilității, nr.82/1991 republicată cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.17 din 29.03.2017 privind adoptarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al comunei Fărcaşele, judeţul Olt, pentru anul 2017;
-Ordinul nr.3244 din 19 decembrie 2017 NORME METODOLOGICE privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), (2) lit. a) și alin.(4), lit. a), art.45 alin. (1), coroborate
cu prevederile art. 115 alin.1) lit. b) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică localărepublicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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Art.1. – Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii
de dezvoltare, sursa A, în sumă de 845.001,35 lei și a excedentului secțiunii de funcționare sursa
A, în sumă de 671.507,22 lei, rezultând un excedent de 792.684,09 lei.
Art.2.– Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt;
Primarului comunei Fărcaşele;
Biroului contabilitate-impozite şi taxe locale
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MUNTEANU MARINEL

Nr. 2 din 09.01.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Total consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
13
0
0

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data de 09.01.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată,
cu un nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință

