
JUDETUL VALCEA
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.1.

cu privire la aprobarea folosirii excedentului bugetar din anul 2016.

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinli ordinard, publicd, in data de 06
ianuarie 2017,|a care participd un numir de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in funclie,
gedinli condusd de dl. Bordscu Vasile, ales pregedinte de gedinli prin votul deschis al majoritilii
consilierilor in funclie;

Ludnd in dezbatere:
- expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre iniliat de primar cu privire la aprobarea

folosirii excedentului bugetar;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primdriei, inregistrat la nr. 29 din

05.01.2017;
- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate la nr.37,38 gi 39 din 06

ianuarie 2017, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrdre in forma gi cu conlinutul
iniliat de primar;

Jindnd seama de raportul de avizare a legalitilii proiectului de hotdrdre, inregistrat la nr.
40 din 06 ianuarie 2017 , inlocmit de secretarul comunei.

Vdzdnd ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul 5678 din data de
30.12.2016;

in conformitate cu prevederile art. 58, alin. (1), din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificirile gi completdrile ulterioare, si art.36 alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.a),art.45
alin.(2) lit.a) si art.115 alin. (1), lit.b) din Legea administraliei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

ln temeiul art.45 alin. 1) din Legea administratiei publice locale nr.215l20Ol, republicatd,
cu modificirile 9i completirile ulterioare, cu un numir de 13 voturi,,pentru", adopti urmdtoarea

HOTANANE:

Art. 1.- Seaprobifolosireainanul 2OlTaexcedentul bugetaral surseiA,peanul 2016,
in sumi de 144697,56 lei, dupd cum urmeazi

- 70.000 lei pentru acoperirea golurilor de casd rezultat din diferenta dintre venituri gi
cheltuieli

- 74.697,56 lei pentru investilii.
Atl. 2. - Se aprobd folosirea excedentului bugetar al sursei E - activitdli finanlate integral

dinvenituri proprii- rezultatdinanul 2016,insumdde 20,779,02|ei, pentruacoperireagolurilor
de casd rezultat din diferenla dintre venituri gicheltuieli, in anul 2017

Art. 3.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotirAri, informdnd consiliul local asupra modului de aducere la
indeplinire.

Art. 4.- Prezenta hotirire se comunici, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul primiriei, lnstituliei
Prefectului- Judelului Vdlcea, gi o va aduce la cunogtinld publicd prin afigare.

Costegti 06 ianuarie 2017

PRE$EDTNTE DE $EDtNTA, CONTRASEMNEMA,
Secretar,

NEAGU VASILEBORASCU,VASILE



JUDETUL vAr-cER
coMUNA COSTE$T|
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnEA NR. 2.

cu privire la aprobarea acopeririidefinitive a deficitului bugetului local pe anul2016,
din excedentul bugetului propriu.

Consiliul local al comunei Costegti, intrunit in gedinld ordinarS, publicd, in data de 06
ianuarie 2017,|a care participi un numir de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie,
gedinla condusi de dl. Bordscu Vasile, ales pregedinte de gedinld prin votul deschis al majoritdlii
consilierilor in funclie;

Ludnd in dezbatere:
- expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre iniliat de primar cu privire la aprobarea

acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2016, din excedentul bugetului propriu;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primdriei, inregistrat la nr. 29 din

05.01.2017;
- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate la nr. 37,38 gi 39, din

06.01.2017, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrAre in forma 9i cu conlinutul iniliat
de primar;

lindnd seama de raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotirdre, inregistrat la nr. 40
din 06.01 .2017 , intocmit de secretarul comunei.

Vdzdnd ca sunt respectate prevederile ar1. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionala in administralia publica ,conform procesului verbal numdrul 5375 din data de
30.01.2017;

ln conformitate cu prevederile arl. 71, alin. (4), din Legea nr. 27312OOO privind finanlele
publice locale, cu modificirile gi completirile ulterioare,Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
2890 din 21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exerciliului
bugetaral anului 2016 siart.36 alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.a),art.45 alin.(2) lit.a) si ar|.115 atin. (1), tit.b)
din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

in temeiul arl.45 alin. 1) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OOl, republicatS,
cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, cu un numdr de 13 voturi ,,pentru", adoptd urmdtoarea

HOTARANE:

Art. 1.- Se aprobi acoperirea definitivd a deficitului bugetului local pe anul 2016, la
secliunea funclionare , sursa de finanlare E - activitdli finanlate integral din venituri proprii - cu
suma de 6.732,98 lei, ce urmeazi a fi acoperit definitiv din excedentul bugetului local raportat din
anul 2016.

Art. 2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrdri, informdnd consiliul local asupra modului de aducere la indeplinire.

Art. 3.- Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul primiriei, lnstituliei
Prefectului - JudeluluiVAlcea, gi o va aduce la cunogtinli publici prin afigare.

PREgEDTNTE DE gEDTNTA,

Costegti 06 ianuarie 2017

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,

VASILE


