ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂRE A nr.6/2017
privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local de la data de 31.12. 2016
Consiliul Local Ciumani la şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2017,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.5/2017, prezentat de Primarul comunei,cu
privire la aprobarea folosirii excedentului bugetului local de la 31.decembrie 2016,
Cu raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economice a
Consiliului Local Ciumani nr.5/20157 precum şi raportul de specialitate înaintat de
compartimentul contabilitate nr.5/2017,
Luând în considerare prevederile :
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al anului 2016 al comunei Ciumani prin care au fost aprobate și estimările pentru
anii 2017-2019,
- Legiinr. 283 din 14 decembrie 2011privindaprobareaOrdonantei de urgenta a
Guvernuluinr. 80/2010 pentrucompletareaart. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.
37/2008 privindreglementareaunormasurifinanciare in domeniulbugetar
- Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2010, privind unele măsuri financiar-bugetare,
- a Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale,modificat şi completat ulterior
-Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010, pentrumodificareaşicompletareaLegii nr.273/2006,
privindfinanţelepublicelocale, precumşistabilireaunormăsurifinanciare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afişaj nr.224/30.01.2017,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.38 alineat 4) litera a) şi art.46 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicat cu modificările şi completările
ulterioare,cu un număr de 13 voturi pentru ,
h o t ă r e ş t e:
Art.1. Se aprobă folosirea excedentul bugetului local din 31.12.2016 în sumă de 1.329 mii
lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Art.2. Se aprobă lista de investiții provizorie conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Ciumani.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei se comunică Primarului comunei
Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin
afișare și pe pagina de internet al comunei.
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