
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

numar: 2 din data: 26.01.2017 

privind aprobarea utilzării excedentului bugetar al anului 2016 

 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.01.2017, 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 203/26.01.2017  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 202/26.01.2017 ; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- contul de execuţie întocmit de Trezoreria Chişineu Criş la data de 31 decembrie 2016; 

- prevederile art.58 alin (1) din  Legea nr.276/2006  privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

-  prevederile art. 36 alin (4) lit (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 45 alin (1)   din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă  utilizarea excedentului bugetar  în sumă de 1.788,45 mii lei pentru 

finanţarea  cheltuielilor cuprinse la secţiunea de dezvoltare  a bugetului local pe tot parcursul 

anului 2017 şi pentru acoperirea evantualelor goluri de casa care ar putea apare în exerciţiul 

financiar curent la secţiunea de funcţionare.  

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce 

la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro 

şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,      Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 203 din 26 .01.2017 

 
CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2016 și finanțarea unor 

eventuale goluri de casă la secțiunea de funcționare  
 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al  Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre cu privire la contul de 

executie la data de 31.12.2016.  

Ţinând cont de : 

- art.58 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și complectările ulterioare,”Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,după efectuarea regularizărilor în 

limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete ,precum si după achitarea 

plăţilor restante ,se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează ,în 

baza hotarârilor autoritaţilor deliberative,astfel: 

a)ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b)pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje 

între veniturile și cheltuielile secţiunilor de funcţionare si dezvoltare în anul 

curent,in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a); 

c)pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare si dezvoltare ,după caz,la sfarşitul exercitiului bugetar.” 

administraţiei publice locale. 

 Pentru anul 2017 excedentul bugetar al anului 2016  în sumă de 1.788,45 

mii lei, propun a fi utilizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare , precum și la secțiunea de funcționare  pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secţiunii de 

funcţionare în anul 2017.  

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 

 

 

 

 

 

 

 

  
COMUNA SOCODOR 

Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro 

 

mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com


Nr.202 din 26 ianuarie 2017 

REFERAT 

 
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017 și finanțarea unor eventuale 

goluri de casă la secțiunea de funcționare 

  

 

 Conform art.58 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale,cu modificările și complectările ulterioare,”Excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,după efectuarea regularizărilor 

în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete ,precum si după achitarea 

plăţilor restante ,se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează ,în 

baza hotarârilor autoritaţilor deliberative,astfel: 

a)ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b)pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje 

între veniturile și cheltuielile secţiunilor de funcţionare si dezvoltare în anul 

curent,in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a); 

c)pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 

funcţionare si dezvoltare ,după caz,la sfarşitul exercitiului bugetar.” 

administraţiei publice locale. 

  

 Pentru anul 2017 excedentul bugetar al anului 2016  în sumă de 1.788,45  

mii lei, propun a fi utilizat pentru realizarea unor obiective noi de investiţii și 

pentru finanţarea proiectelor  aflate în derulare la secțiunea de dezvoltare, 

precum și la secțiunea de funcționare  pentru acoperirea temporară a golurilor de 

casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secţiunii de 

funcţionare.   
                            

 

 

 

                     Contabil, 

Iliesi Brigitta Claudia 

 


