
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA
__________________________

privind aprobarea utilizării excedentului

decembrie 2016. .  

 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.01.2017  
 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 92/
- Raportul de specialitate nr. 93/
- prevederile art.58, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.36, alin.4, lit. (a) din Legea nr.215/2001, republicată cu 

completările ulterioare privind administraţia publică locală.
 

În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 
      Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului existent la 31 decembrie 2016 la bugetul local al 
comunei Apa, în sumă totală de 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 
 Art.2. Primarul comunei Apa prin Compartimentul financiar contabil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştnţă publică şi va fi comunicată 
conform prevederilor legale prin grija secretarului 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 

voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .       

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ      
         
       Dărăban  Vasile                                                                         

                         

ROMÂNIA                                                                                
JUDEŢUL SATU MARE  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
________________________________________________________

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 6 / 31.01.2017 
excedentului bugetului local al comuneiApa, existent la data de 31 

Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

Expunerea de motive nr. 92/26.01.2017; 
Raportul de specialitate nr. 93/26.01.2017; 
prevederile art.58, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
prevederile art.36, alin.4, lit. (a) din Legea nr.215/2001, republicată cu 
completările ulterioare privind administraţia publică locală. 

În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă utilizarea excedentului existent la 31 decembrie 2016 la bugetul local al 
comunei Apa, în sumă totală de 2.742.740,19  lei, conform listelor de investiţii
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :  

arul comunei Apa prin Compartimentul financiar contabil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştnţă publică şi va fi comunicată 
conform prevederilor legale prin grija secretarului comunei.   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 

voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ      

                                                            Secretar U.A.T.                  
                                                                                Moldovan  Vasile

 
 
 
 

ROMÂNIA                                                                                 

______________________________ 

bugetului local al comuneiApa, existent la data de 31 

Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

prevederile art.58, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

prevederile art.36, alin.4, lit. (a) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi 

În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 

Se aprobă utilizarea excedentului existent la 31 decembrie 2016 la bugetul local al 
lei, conform listelor de investiţii nr. 1,2,3 si 4 

arul comunei Apa prin Compartimentul financiar contabil va duce la 

Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştnţă publică şi va fi comunicată 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 9 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       

Secretar U.A.T.                   
Moldovan  Vasile 


