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HOTARARE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitutui
sec(iunii
de functionare pentru anul2017 qi privind aprobarea unui imprumut
din excedentul
bugetului local al anului20lT

consiliul Local al comunei Bicazu Arderean, judetul Neamt ;
Analizand inifiativa primarului comunei BicazuArdelean gi raportul de specialitate
al
compartimentul buget, financiar-contabil nr. 80 din 08,0 I .201 8 prin care
aratacd odat6 cu
stabif irea rezultatului execufiei bugetului pe anul 2017 s-aconstatat
cd:

-

l,a Sursa E trebuie inchis deficitul definitiv cu suma de 42 7g2lei;
La Sursa A este inregistrat un excedent in sumd de 8,209, 123,26lei, format
din
7'546.537'05 lei - sec(iunea de dezvoltare(din care suma de 4.331.5g7,34lei
avansuri
primite de la AFIR pentru proiecte gi suma de 3.214.939,71 lei excedent din c/v material
lemnos) 9i suma de 662.586,21\ei pentru sec(iunea de functionare, din care este
necesar a se aproba un imprumut, pentru :
- secfiunea de dezvoltare suma de 7.546.537,05 lei, ca sursd de finanfare a cheltuielilor
sec{iunii de dezvoltare ;
- secfiunea de funcfionare suma de 662.586 ,21 lei, pentru acoperirea temporard a
golurilor de casd ;
Avdnd in veaere:
- art' 58 din Legea 27312006 a finanJelorpublice locale care prevede
cd excedentul sau deficitul
bugetar poate fi utilizatpentru:
a) ca sursd de finanfare a cheltuielilor secliunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalajele
intre veniturile gi
cheltuielile secliunilor de funcfionare gi dezvoltare in anul curent, in limiia disponibilului
rezultat in
urma aplicdrii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secliunilor de funcfionare
gi dezvoltare,
dupd caz, la slbrgitul exerciliului bugetar*).
-prevederif e cap.V din ordinul MFP nr.3.244 din 19 decembrie 2Ol7 pentruaprobareaNormelor
metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2017:
Intemeiul dispoziliilorart.36alin.(2)lit.,,b',, alin.(4) lit.,,a,', art.45 alin.(2)1it.,,a,,,
precum gi ale arl.ll5 alin.(1) lit."b"din Legeanr.215l200l, republicat6,
privind administrafia
publica locald, cu modificarile gi completarile ulterioare;

uorARAsrn:
Art.l.- Aprobd acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Bicazu Ardelean
deficitului secliunii de functionare , la Sursa E , pentru anul 2017 in suma de 42
782lei.
Art.2, -_Aproba imprumutul sumei de 8.209.123,26 tei din excedentul busetului
local al
anului 2017- Sursa A, pentru
- secliunea de dezvoltare suma de 7.546.537 ,05 lei, ca sursd de finanfare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare ;
- secfiunea de funclionare suma de 662.5g6,,21lei, pentru acoperirea temporard a
golurilor de casd
Art'3' - Primarul ;i contabilul comunei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.
a

:

-Primarul
Art.4.

Primariei comun

in
irsan Constantin_Ioan

afigare la sediul gi pe site_ul
;

- compaftimentului contabilitate, doamna MoLDovAN
Aurelia-Lenu{a;
-lnstituliaPrefectului - judelul Neamf. in vederea exercitdriicontrolului
de legalitate, prin grija
secretarului UAT.

PRE$EDINTE DE
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CONTRASEMNEAZA PT.L

Nr. I
Adoptata in gedinla de urgenla din data de 09. 01.2018
Cu un numdr de 12 voturi pentru , 0 voturi contra gi 0 ablineri, din numdrul
total de
consilieriin funcfie 9i din 12 prezen\i
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