ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 20.01.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie -absent
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion -absent

10. Mustafa Belghin
11. Stefan Cornel
12. Marincea Nicolaie
13. Oita Dumitru
14. Cozma Alexandru
15. Bolat Remzi
16. Turica Despina
17. Corman Adrian

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 1 punct . Se supune la vot ordinea de zi
care se aproba cu 15 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului
bugetar al bugetului local din anul 2014 in anul 2015.
In conformitate cu prevederile art 58 din Legea nr 273 / 2006 , privind finantele
publice locale , modificata si completata ulterior , excedentul anual al bugetelor locale ,
rezultat la incheierea exercitiului bugetar , pe cele doua sectiuni : de functionare si de
dezvoltare , dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat si dupa achitarea platilor restante , se raporteaza in exercitiul
financiar urmator si se utilizeaza , in baza hotararilor autoritatilor deliberative , astfel :
ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ;
pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ;
pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare , la sfarsitul exercitiului bugetar .
Fata de cele prezentate , se propune Consiliului Local al orasului Murfatlar ,
aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar rezultat la inchiderea exercitiului
bugetar pe anul 2014 in suma de 413.544,04 lei , ca sursa de finantare in anul 2015 ,
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 50.835,98 lei
 acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunii de dezvoltare
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in anul
curent , cu suma de 362.708,06 lei , pentru urmatoarele proiecte :
o suma de 176.080,00 lei - Reabilitarea si modernizarea 13 strazi in

satul Siminoc , orasul Murfatlar ( PT + CS + DDE + verificare proiect ) ;
o suma de 179.702,04 lei - Reabilitarea si modernizarea 26 strazi in
orasul Murfatlar ( PT + CS + DDE + verificare proiect ) ;
o suma de 6.926,20 lei reprezentand prefinantare proiect
POSDRU/125/51/S/126766 – “ Impreuna spre Succes ! Sanse mai bune de ocupare in
regiunea ta “ .
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Dna. Presedinte declara sedinta incheiata. Drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces verbal.
PRESEDINTE,
TURICA DESPINA

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
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