ROMANIA
ORASUL RUPEA- JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL
Str. Republicii, nr.169, cod 505500, tel.0268260490, fax.0268260788
proiect
HOTARARE
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017
Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica extraordinara in data
de 09.01.2017
Avand in vedere initiativa primarului orasului Rupea, raportul de specialitate al
compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care
se solicita aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in anul 2017
Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 , cu modificarile si
reglementarile ulterioare si prevedederile OMFP nr. 2890/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016,
In temeiul art. 36 pct.4 lit.a si art. 45 alin 1 din legea nr. 215/2001 republicata ,
privind administratia publica locala,

HOTARASTE:
Art.1. –Se aproba utilizarea excedentului bugetar al bugetului local al anului
2016 in anul 2017 in suma 3.771.022,89 lei pentru acoperirea temporara a golurilor
de casa
Art. 2 – Se aproba utilizarea excedentului bugetar al bugetului activitatilor
finatate integral din venituri proprii al anului 2016 in anul 2017 in valoare de 539.326,80
lei, pentru finantarea cheltuielilor de functionare.
Art. 3 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului
Rupea.
INITIATOR
PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu

Vizat pentru legalitate
Secretarul orasului Rupea
jr. Ioana Madalina Roman

ORASUL RUPEA
JUDETUL BRASOV
Str. Republicii nr. 169
Tel.0268260490 fax : 0268260788
e-mail: contact@primariarupea.ro
EXPUNERE DE MOTIVE
-privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2014
Avand in vedere si raportul de specialitate al compartimentului contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului prin care se solicita aprobarea aprobarea
repartizarii excedentului bugetar al anului 2014,
Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 , art.58 ,cu modificarile si
reglementarile ulterioare , si a OMFP nr. 1780/2014 pentru aprobarea normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014,
excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar se
repartizeaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza in baza hotaririlor
autoritatilor deliberative astfel:
- sume ce se vor utiliza pentru finantarea cheltuielilor privind proiectul “Retea de
canalizare ape uzate menajere si statie de epurare localitarea Fiser-Rupea”
- pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele dintre
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent
In temeiul art. 36 pct.4 lit.a si art. 45 alin 1 din legea nr. 215/2001 republicata ,
privind administratia publica locala, propunem utilizarea excedentului in suma de
3.663.217,29 lei astfel :
- 343.607,09 lei sume ce se vor utiliza pentru finantarea cheltuielilor privind
proiectul “Retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare localitarea
Fiser-Rupea”
- 2.456.524,81 lei sume primite in cadrul programelor implementate de APIA
(subventii ),sume ce vor fi utilizate in timpul exercitiului financiar din anul 2015,
pentru sectiunea dec dezvoltare ,capitolul “Agricultura – Reabilitare pasune”;
- 863.085,39lei sume ce se vor utiliza in exercitiul financiar al anului 2015 pentru
acoperirea golurilor de casa, sectiunea de functionare.

INITIATOR
P R I M A R,
Ing. Flavius Dumitrescu

Vizat pentru legalitate,
S E C R E T A R,
jr. Ioana Madalina Roman
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RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 , art.58 ,cu modificarile
si reglementarile ulterioare , excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar se repartizeaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza in baza
hotaririlor autoritatilor deliberative astfel:
- sume ce se vor utiliza pentru finantarea cheltuielilor privind proiectul “Retea de
canalizare ape uzate menajere si statie de epurare localitarea Fiser-Rupea”
- pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele dintre
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent
Fata de cele mentionate mai sus propunem utilizarea excedentului in suma de
3.663.217,29 lei astfel :
- 343.607,09 lei sume ce se vor utiliza pentru finantarea cheltuielilor privind
proiectul “Retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare localitarea
Fiser-Rupea”
- 2.456.524,81 lei sume primite in cadrul programelor implementate de APIA
(subventii ),sume ce vor fi utilizate in timpul exercitiului financiar din anul 2015,
pentru sectiunea dec dezvoltare ,capitolul “Agricultura – Reabilitare pasune”;
- 863.085,39lei sume ce se vor utiliza in exercitiul financiar al anului 2015 pentru
acoperirea golurilor de casa, sectiunea de functionare.
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Compartiment contabilitate ,

