
R.OMANIA
Consiliul Locul Al Comunei MaSloc

Localitatea Maqloc nr.95 Jude{ul Timiq
Telefon 0256/23 I 205 Fax 0256/23 I 209

HotIr6rea nr.10
Din 4.02.2019

privind aprobarea utilizirii excedentului Masloc din anul 2018

Consiliul Local al comunei MaSloc

intrunit in gedinfd ordinard in 04.02.2019,
Potrivit art. 13 din Legea finantelor publice locale nr.27312006, cu modificarile si completarile

ulterioare -,,cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul
anilor precedenti";

Excedentul bugetar al COMUNEI MA$LOC rezultat in urma incheierii exercitiului bugetar 2018, este
in suma de 217.280,44|ei.

Reglementarea juridicd a proiectului de hotdrdre constd in prevederile articolului 58 din Legea
nr.27312006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

"Aft. 58. - (l) Excedentul anual al bugetului local rezultat Ia incheierea exercitiului bugetar, pe cele
doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
prevazute 1a art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, inbaza
hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare:
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaiele intre veniturile si cheltuielile

sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii
prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz,
la sfarsitul exercitiului bugetar. "
Fata de cele prezentate mai sus, prin raportul de specialitate, se propune aprobarea utilizarii sumei de

150 mii lei din excedentului anilor precedenti pentru acoperirea temporara a golurilor de casa.
in conformitate cu prevererile art.36 alin(2) lit..b), alin (+) Ei art.+S.alin.1 din Legeanr.2l5l2O01

privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;

Hotdrdste:

Art.1 Se aprobi utllizarea sumei de 150 mii lei din excedentul anilor precedenli pentru acoperirea
temporard a golurilor de casd.

4rt2 Prezenta hotdrdre se comunicd:
-lnstitutiei Prefectului Jude{ului Timiq,
-D-C-R-F-P-Timi9
-Compartimentului Contabilitate din Primdria com. Maqloc,
-Cetdtenilor, prin afigare la sediul consiliului local.
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Secretar,
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-nr. tot. consilieri:l I

-voturi pentru: I 1

-voturi impotriv[: 0

-ablineri: 0


