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H O T Ă R Â R E A nr.2
din 07.01.2015
privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 2015 pentru anul 2016
Consiliul Local Ibăneşti, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7.01.2016,
Văzând expunerea de motive nr.33/05.01.2016 la proiectul de Hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anii precedenţi pentru anul 2015 şi
Având în vedere prevederile art.58 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
„Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetra, pe cele două secţiuni, se
raportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,
„Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată.
Văzând expunerea de motive prezentată de primarul comunei, contul de execuţie al bugetului local la
data de 31.12.2014 emis de Trezoreria Reghin; precum şi avizul Comisiei de Buget – Finanţe
În temeniul prevederilor art. 36, alin.(4), lit.”a”, art.45 alin (2) lit.”a” şi art.115 (1) lit.b din Legea
nr.215/2001 privind adminitraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R ĂŞTE:
Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la închiderea exerciţiului financiar al anilor
precedenţi anului 2016 în sumă de 1.196.089,04 lei, după cum urmează:
-suma de 164.989,65 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare în anul curent;
-şi suma de 1.031.099,39 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare cod 02.
Art.2 Suma împrumutată pentru acoperirea golurilor de casă se va returna în momentul în care vor
fi încasări suficiente la bugetul local.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de
credite şi compartimentul financiar-contabil.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Instituţiei prefectului – Judeţul
Mureş pentru legalitate şi se va publica pe pagina de internet a comunei www.ibanesti.ro.
PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
MATEI EUGEN
Contrasemnează ,
P.SECRETAR
POP ELENA-MARIA
Întocmit/Redactat: inspector, Gliga D.M
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Nr.33/05.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei IBĂNEŞTI din anul 2015 pentru anul 2016

Stimați domni consilieri, excedentul bugetar la finele anului 2015 este în suma de 1.196.089,04
lei.
Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale:
“Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele două secţiuni, se
reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,
astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent;
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare,
după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”.
Faţă de cele prezentate mai sus propun utilizarea sumei de 164.989,65 lei pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de
funcţionare în anul curent şi suma de 1.031.099,39 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare.

PRIMAR ,
DAN VASILE DUMITRU

Întocmit/Redactat: inspector, Gliga D.M
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NR.34/05.01.2016

Raport al compartimentului financiar contabil
privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei IBĂNEŞTI din anul 2015 pentru anul 2016
Stimaţi domni consilieri,

Ţinând seama de prevederile articolului nr.58, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului rezultat
la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul
financiar următor şi se poate utiliza în baza Hotărârii Consiliului Local .
Având in vedere executia la 31.12.2015 pe cele doua sectiuni propunem utilizarea sumei
1.196.089,04 lei , astfel:
-suma de 164.989,65 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare în anul curent;
-şi suma de 1.031.099,39 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Intocmit,
Gliga Delia Maria

Întocmit/Redactat: inspector, Gliga D.M
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