
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului Oraşului Valea lui Mihai a deficitului

secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.308.000 lei

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 din cadrul Consiliului Local al oraşului Valea lui
Mihai,

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.25/04 ianuarie 2017 şi
Raportul de specialitate întocmit de Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai, nr.48/04 ianuarie 2017, prin care se
propune utilizarea excedentului anilor precedenţi al bugetului Oraşului Valea lui Mihai,
pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent bugetului local
pe anul 2016, în sumă de 2.308.000 lei,

- prevederile art. 58 alin. (1) lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile pct.5.13.3 alin. (1) lit.b din Normele metodologice privind
încheierea exerciţiului financiar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr.2890/2016,,

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 excedentului anilor precedenţi al bugetului
Oraşului Valea lui Mihai, pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de
dezvoltare aferent bugetului local pe anul 2016, în sumă de 2.308.000 lei.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţului Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai şi Biroul buget-contabilitate, finanţe

din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai
- Se afişează pe site-ul: www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Boda Brigitta

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria
Nr.3 din 06 ianuarie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


