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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind utilizarea sumei de 330.446,04 lei din excedentul bugetului local al anului 2017 pentru
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare şi utilizarea excedentului bugetului

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2017 în
sumă de 227.637,22 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de

dezvoltare în anul 2018

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.57 din 04 ianuarie 2018 şi

Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate finanţe, nr.58/04 ianuarie 2018,
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. c din Legea nr.273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile cap. V, pct.5.13.3 alin. (1) lit. b din Normele metodologice privind

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.3244/2017,

În baza art.36 alin.(2) lit.b alin.(4) lit.b., art.45 şi art.115 alin.(1) lit. b. din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 330.446,04 lei din excedentul bugetului
local al anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare.
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Art.2: Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2017 în sumă de
227.637,22 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de
dezvoltare în anul 2018

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţului Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

oraşului Valea lui Mihai
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gábor Eva

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.2 din 09 ianuarie 2018
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


