ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
NR. 2 din 31.01.2018
Privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al bugetului local
din anul 2017 in anul 2018
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 31.01.2018;
Vazand:
Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de Primarul orasului
Murfatlar;
Raportul de specialitate al contabilului sef;
Avizul Comisiei nr. 1;
Avizul de legalitate al Secretarului orasului Murfatlar;
In temeiul prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile la zi, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45 si
art. 115, al. 1, lit. b din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile la zi, Consiliul Local Murfatlar ;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba utilizarea definitiva a excedentului bugetar rezultat la
inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2017 in suma de 118.765,07 lei , ca sursa de
finantare in anul 2018 , pentru
:
- acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de functionare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare in
anul curent , cu suma de 82.654,46 lei;
-acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de dezvoltare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in anul
cureant , cu suma de 36.110,61 lei;
-Scoala Gimnaziala A V Radulescu pentru suma de 30.485,28 lei , ca
sursa de finantare in anul 2018 pentru acoperirea golurilor de casa aferente
proiectelor cu fonduri nerambursabile ;
-Liceul Teoretic Murfatlar pentru suma de 2.497,48 lei , ca sursa de
finantare in anul 2018 pentru acoperirea golurilor de casa din sectiunea de
functionare
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.3 Secretarul va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ...10.....voturi pentru, ...7...
abtineri, ......... voturi impotriva.
PRESEDINTE,
CORMAN ADRIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

