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H O T A R A R E A  Nr. 9 
Privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 în anul 2016 

 

 

Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 
29.02.2016; 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dnul Primar Delicoti Vasile, avizul 
comisiilor nr.1, 2 şi 3, raportul compartimentului financiar contabil precum şi avizul de legalitate 
al secretarului comunei ;  

În conformitate cu prevederile art.58, alin.1, lit. “a” şi “b” din Legea nr. 273/2006  privind 
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.36, alin.(4), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.45, lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1 – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2015 în sumă de 551.282,55 lei, astfel:  
                                                                                                                              

DENUMIREA INDICATORILOR 
1.Sume din excedentul anului precedent pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  -  443.540,00 lei                                                                                                                             
----------------------------------------------------------------------- 
2. Sume din excenentul anului precedent pentru acoperirea 
temporară  a    golurilor de casă provenite din decalaje între 
veniturile și cheltuielile  secțiunilor de funcționare și dezvoltare – 
107.742,55 lei                                                                        
------------------------------------------------------------------ 
TOTAL VENITURI  - 551.282,55 

 

Art.2. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, Biroului Buget-finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, autorităţilor 
şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare;  
         Art.3.  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi ”pentru”, 0  ”împotrivă”, 
0 ”abtinere”,  din totalul de 13 voturi exprimate . 
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