ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
COMUNA I.C. BRATIANU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.2
din 06.01.2017

privind: Aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2016,
al u.a.t. comuna I.C. Bratianu

Consiliul local al comunei I.C.Brãtianu, intrunit in sedinta extraordinara la
data de 06.01.2017,
Luand in dezbatere:
- proiectul de hotarare nr.28/03.01.2017 initiat de primarul comunei
I.C.Brãtianu, dl. Alexe Iordan
- nota de fundamentare nr.27/03.01.2017, a initiatorului – Primarul comunei
I.C.Brãtianu, dl. Alexe Iordan;
- raportul de specialitate nr. 29/03.01.2017, intocmit de secretarul comunei
I.C. Bratianu;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1;
In baza prevederilor:
- art. 49 alin.(12) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale
- cap.V, punctele: 5.13.2.1, 5.13.2.2 din Ordinul M.F.P. nr.2890/2016 din 21
decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2016
- art.36 alin.(4) litera a) din Legea nr.215/2001 republicata privind
administratia publica locala
In temeiul prev. art.45 alin.(2) litera a) coroborat cu prev. art.115 alin.(1) litera
b) si alin.(3) literele a) si b) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aprobă utilizarea sumei de 164.446,43 lei pentru acoperirea
definitiva, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare,
pe anul 2016.

Art.2 – Se aproba contul de executie bugetara pe anul 2016, al unitatii
administrativ-teritoriale comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, dupa cum
urmeaza:
Nr.
crt.

1.

Indicatorul
Bugetul local de venituri si
cheltuieli al u.a.t.comuna
I.C.Bratianu
TOTAL, din care:
a)
b)

2.

sectiunea de functionare
sectiunea de dezvoltare

Realizari
venituri

Plati
efectuate

Excedent/
deficit

1.890.619,48

1,775.916,18

114,703,30

1.709.845,56
180.773,83

1.595.171,13
180.745,05

114.674,52
28,78

Bugetul activitatilor finantate
integral din venituri proprii si
subventii
TOTAL, din care:
46.236,69

37.367,01

8.869,07

a)

37.367,01

8.869,68

Sectiunea de functionare

46.236,69

Art.3 – Primarul comunei I.C. Bratianu se imputerniceste cu ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului
Tulceasi va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comuna I.C.Bratianu

Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara
a Consiliului local al comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea,
din data de 06 ianuarie 2016.
Numar total consilieri =
8
Numar consilieri prezenti =
7
Voturi exprimate pentru =
7
Voturi exprimate impotriva =
-

