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  Nr. 9047  din 05.10.2018 

Proiect de  HOTĂRÂRE NR. 

din  
privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 2017 pentru anul 2018 

 

         Consiliul Local Ibăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29 .01.2018, 

       Văzând expunerea de motive nr. 53/05.01.2017 la proiectul de Hotărâre privind utilizarea excedentului 

bugetar al Comunei Ibăneşti din anii precedenţi pentru anul 2018 

       Având în vedere prevederile art.58 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale „Excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, 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 31.12.2017 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 2018 în sumă de 3.349.897,25 lei, după cum urmează: 

          -suma de 257.897,25  lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile sectiunilor de functionare şi dezvoltare în anul curent; 

                - suma de  3.092.000 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii 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. 

INIŢIATOR, 

Dan  Vasile  Dumitru 

http://www.ibanesti.ro/
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