ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTA
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
Privind utilizarea excedentului bugetului local in anul 2016.
Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă , judeţul Alba , întrunit în şedinţă
publica ordinară ,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului
bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2016 iniţiat de primarul comunei
Cetatea de Baltă
- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul
Primariei comunei Cetatea de Balta ;
In conformitate cu prevederile :
- art.58 alin1 din Legea 273-2006
- art.36 al.2 lit.b) şi al.4 lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art.45 al.2) din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta
H OTARAR E
Art.1 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local in anul 2016, in suma
de 365.407,87 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
- Domnului primar al comunei Cetatea de Baltă ,
- Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Cetatea de Baltă ,
- Administratiei Judetene a Finanţelor Publice –Alba
- Trezoreriei Blaj .
Cetatea Baltă la data de 14 ianuarie 2016
PRIMAR,
Ing. Cucui Mihăilă

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA
CETATEA DE BALTA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
NR. 139- 14.01.2016.

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind utilizarii sumei de 365.407,87 lei
din excedentul bugetului local in anul 2016.

Subsemnata Ratiu Ana, consilier in cadrul compartimentului financiarcontabil al Consiliului Local Cetatea de Balta, tinand cont de prevederile art.58 alin.1
din Legea 273-2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar pe cele doua sectiuni se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se
utilizeaza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , pentru
finantarea obiectivelor de investitii propuse in programul de investitii publice pe anul
2016 .
Consider necesar si oportun aprobarea proiectului de hotarare initiat de
domnul primar cu privire la utilizarea sumei in scopul mai sus mentionat.

Consilier,
Ratiu Ana

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTA
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind utilizarii sumei de 365.407,87 lei din excedentul
bugetului local in anul 2016.
Primarul comunei Cetatea de Balta ,in baza prevederilor art.58 alin1 din
Legea 273-2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile
ulterioare ,excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar pe cele doua sectiuni se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se
utilizeaza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru
finantarea obiectivelor de investitii propuse in programul de investitii publice pe anul
2016 .
Date fiind cele mai sus expuse , în conformitate cu prevederile art.45 alin.6)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată , cu modificările şi
comnpletările ulterioare , iniţiez proiectul de hotarare privind utilizarii sumei de
365.407,87 lei din excedentul bugetului local in anul 2016 pe care îl supun spre
dezbaterea comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei
Cetatea de Baltă , după care , spre dezbaterea şi aprobarea acestuia .

Cetatea de Baltă la 14.01. 2016
PRIMAR,
Ing. Cucui Mihăilă

