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HorARAREA 

Nr. L, din 09 ianuarie 2018 


privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 

ConsiJiul local al comunei HiIi!jeu-Horia intrunit in !jedinfa extraordinara. 

Luand act de: 
- referatul d. e aprobare al ,p.rimarului comune; Hilil?eU-Hor.ia, in caiitate s.a de 

initiator, Tnregistrat sub nr. //() din (jJOJ.I 01. /2018 calitate acordata de 
prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alel?ilor locali, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, raportate la cele ale art.45 alin.(6), teza a II-a 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de speCialitate al 
comunei Hili~eu-Horia, judetul Boto~ani, Tnregistrat sub numarul //j . din 
~ 1e?1/2018. . 

in conformitate cu: 
./ Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii cu modificarile l?i completarile 

ulterioare;cu modificarile ~i compieta rile ulterioare; 

./ prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile ~j completarile ulterioare; 

./ prevederile capitolului V, punctul 5.13 din OMFP nr. 3244/2017 privind 

aprobarea Normelor metodologice privind Tnchiderea exercitiului 

bugetar al anului 2017 

Avand in vedere: 
- raportul comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Hili~eu

Horia; 
in temeiul prevederHor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. b) din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HILI$EU-HORIA 
adopta prezenta hotarare: 

Art. 1. - Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiuni de dezvoltare 

Tn sum a de 170595,45 lei al anului 2017. 

http:Hilil?eU-Hor.ia
mailto:primariahiliseu@yahoo.com


ART. 2 - Prezenta hotarare este dusa la indeplinire de catre primarul 

comunei Hifil?eu-Horia, judetul Boto!:}ani; 

ART. 3 • Prezenta hotarare se comunica, In mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Hilil?eu

Horia ~i se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la sediul primariei precum ~i 

prin publica rea pe pagina de internet. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER LOCAL, SECRETARUL COMUNEI , 

ANCASAN 


