ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 12 din 9.02.2018

Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel

HOTARARE
privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local înregistrat la
data de 31 decembrie 2017
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
- Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I,
nr.48/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018
Vazand raportul intocmit de catre Biroul contabilitate, financiar, impozite si
taxe locale si raportul Comisiilor de speciliate ale consiliului local;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 4 litera ‘a’ ale art. 45 alin. 2, litera ‘a’ din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Excedentul bugetului local in suma de 1.193 mii lei, se va utiliza in
anul bugetar 2018, pentru finantarea cheltuielilor urmatoarelor obiective de investitii :
1. Monografia comunei Bodești -20 mii lei.
2. Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti, judetul
Neamt– 23,70 mii lei.
3. Garaj si adapost utilaje – 1.144 mii lei.
4. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele V-VIII Bodestii de Sus – 5,30 mii lei.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de
compartimetul contabilitate impozite si taxe locale.
Art.3. Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor
si persoanelor interesate.
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 711 din 9.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea bugetului local în anul 2018 a
excedentului înregistrat la data de 31 decembrie 2017
Ţinând cont de prevederile legale cuprinse in:
- Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările si completările
ulterioare;
- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
Excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,
după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete
se raportează in anul următor si se utilizează in baza hotărârilor autorităţilor
deliberative.
Având in vedere aceste prevederi legale, propun Consiliului Local aprobarea
utilizării excedentului bugetului local in suma de 1.193 mii lei, in cursul anului 2018,
pentru următoarele obiective de investiţii:
1. Monografia comunei Bodești -20 mii lei.
2. Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti, judetul
Neamt– 23,70 mii lei.
3. Garaj si adapost utilaje – 1.144 mii lei.
4. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele V-VIII Bodestii de Sus – 5,30 mii lei.

Primar,
Ec. Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 712 din 9.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local
înregistrat la data de 31 decembrie 2017

Având in vedere prevederile legale cuprinse in :
- Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările si completările
ulterioare;
- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
Biroul contabilitate, financiar, impozite si taxe locale propune spre aprobare
Consiliului Local, utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 1.193 mii lei.
Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,
după efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, se
reportează in exerciţiul financiar următor si se utilizează in baza hotărârilor
autorităţilor deliberative, astfel :
a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ;
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secţiunilor de
funcţionare si dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Excedentul bugetului local constituit la finele anului 2017 este in suma de 1.193
mii lei.
Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea utilizării excedentului
bugetului local in anul 2018, pentru următoarele obiective de investiţii:
1. Monografia comunei Bodești -20 mii lei.
2. Centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti, judetul
Neamt– 23,70 mii lei.
3.Garaj si adapost utilaje – 1.144 mii lei.
4. Reabilitare Scoala Gimnaziala cu clasele V-VIII Bodestii de Sus – 5,30 mii lei.
Sef birou,
Pascu Mioara

