ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.03.2017
privind utilizarea excedentului anual
al bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 5111 din 22.03.2017 iniţiată de
domnul Lucian Ovidiu MICU – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de
către Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. ___ din 30.03.2017 al Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi art. 36 alin. (4) lit.
a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul
2016 în sumă de 83 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de
dezvoltare, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L nr. __ din 30.03.2017

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII
FINANŢATE DIN EXCEDENT
în Anul 2017

mii lei
Nr.
crt.

1.

DENUMIRE OBIECTIV

Sens giratoriu Nord
Cap 84.02.03.03, art 71.01.01
TOTAL

VALOARE INIŢIALĂ

83

83
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Emitent: Direcţia Economică
Nr. 5111 din 22.03.2017

AVIZAT
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului
anual al bugetului local in anul 2017
Având în vedere - prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 63/2010 cu
privire la excedentul anual al bugetului local;
- Circulara Ministrului Finanţelor Publice nr. 383537/03.02.2011 cu
privire la utilizarea excedentului anual ca sursă de finanţare pentru acoperirea
golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionarea sau ca sursă de finanţare
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
Excedentul bugetar al anului 2016 în sumă de 83 mii lei va fi utilizat în
totalitate pentru finanțarea cheltuielilor de capital la obiectivele de investiții ce
se regăsesc în “Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de
dezvoltare”.
Faţă de cele prezentate supun spre avizare şi aprobarea Consiliului Local
utilizarea excedentului anual pentru finanţarea obiectivelor cuprinse în secţiunea
de dezvoltare.

Direcţia Economică
Ciprian Dorin ALEXANDRU

