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HOTARAREA NR 2
din 0B 012018
privind aprobarea acoperirir definrtive din excedentul bugetului 1ocal, sursa A,
deficitului secliunii de dezvoltare pentru anul2Oll'

a

Consiliul Local Buciun, judetul Alba
Avand in vedere:
-expunerea de motive a prlmarului comunei Bucium, prin care arata necesitatea
aprobarii
acoperirii definitive din excedentul bugetului local, sursa A, a deficitului secliunii de
dezvoltare pentru anul 2018,
-proiectul de hotarare nr 112108.01.2018, inrtiat de primarul oomunei Buciurn, prin
care
propune apt'obarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, sursa A,
a
deficrtulut secliunii de dezvoltare pentru anul 201g;
-rapofiul de specialrtate, nr. 80/05.01 .201g , intocmit de consiher pnncipal, Mignea
Mirela-Elena, pdn care propune aprobarea proiectului ini.tiat de prrmarul comunei
Bucium;
AvAnd in vedere:
- Capitolului V, ar1.5 13.3(1), art.5.15 din Normele Metodologrce privind incheierea
exercrliului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor publice
nr 3244119.72.2017 :
- prevedenle Legri 27312006" privind finanlele publice Iocale, cu modificarrle gi
cornpletdrile ulterj oare.
- prevederile Legii 50012002 privind finanfele publice, cu rnodrficdr:ile si
cornpl etdrrle ulterioare;
- prevederile att.36, altn (2),lit. b), alin (4),lit. a) din Legea 2r5/zoor, privind
administralia publicl locald republicat[ cu modificlrile gi completlrile ulterioare;
In temerul ar1..!5, alin (1 ) din Legea 21512001, privind administralia public[ iocala
republicati" cu rnodificirile gi compietdrile ulterioare, adopta prezenta.

HOTARARE
Ar1.1 Se aproba acoperirea definitivd. din excedentul bugetului local, sursa A,
deficitului sec{iunii de dezvoitare pentru anur 20l7, irL sum[ d,e33g.464.10 lei.
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Art.2 prin intermediul secretarului
comunicd:

comunei

Buciu{n prezenta hotdrdre

se

-Institutiei Prefectului judelului Alba
;
-Primarului comunei Bucium;
-Agentiei Judetene a Finantelor publice Alba
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