ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind incheierea executiei bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe
pentru anul 2016
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta ordinara
din data de .....................
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. …....... din …..........
Examinand :
- raportul contabilului inregistrat sub nr. …........... din …..............
- avizul de legalitate al secretarului nr. ...........din ....................
In conformitate cu :
prevederile cap V .” Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice
unităţilor administrativ-teritoriale “ al Ordinului nr.2890 din 21 decembrie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016,
modificat si completat ;
- prevederile art.39 alin.(1) lit.c) din Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.49 ,art.57, art.58 alin.(1) si art.60 din Legea nr.273/29.06.2006
privind finantele publice locale , modificata si completata ;
– prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) coroborat cu art.45 alin 1) din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata ,modificata si completata
HOTARASTE:
ART.1 - Se aproba incheierea execuţiei bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe
pe anul 2016 ,conform anexelor la prezenta hotarare , care fac parte integranta din
aceasta .
ART.2 – Se aproba utilizarea excedentului anului 2016 , in suma de 363.048 lei
rezultat din executia bugetara , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare .
ART.3 - Se aproba utilizarea excedentului sectiunii Autofinantate a bugetului local
al anului 2016 , in suma de 9416,12 lei rezultat din executia bugetara la care se adauga
excedentul la sectiune Autofinantate a anului 2015 in suma de 39.042,80 lei pentru
acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent .
ART.4 – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul
primariei comunei Sfantu Gheorghe si pe site-ul propriu .
ART.5 -Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Sfantu
Gheorghe , compartimentului buget,programe,contabilitate si Institutiei Prefectului ,
judetul Ialomita .
INITIATOR - PRIMAR,
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