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  HOTĂRÂREA  Nr. 9  / 15.02.2018 
privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în 

anul 2018. 

 

 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedintă ordinară în 
data de 15.02.2018 
 Având în vedere: 

- prevederile art.58,  alin (1), lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi  

- expunerea de motive, raportul compartimentului de resort, raportul comisiei de 
specialitate, 

În temeiul prevederilor 36, alin.2, lit.c), art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 283.530 lei pentru plăţi curente reprezentând, 
cheltuieli de întreţinere si funcţionare pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de 
casă provenite din decalaje între veniturile şicheltuielile la secţiunea de funcţionare pe 
parcursul exerciţiului bugetar 2018, conform anexei 1. 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei 
Apa prin aparatul de specialitate. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. 
consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi 
pentru: 9,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 1 (Olari Delia-Angela). 

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                    Sălăgean Daniel Secretar 

 Moldovan  Vasile 

 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
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Nr.177 din 08.02.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2018 

 

  
 Având în vedere: 
- Excedentul execuţiei de casă al bugetului local al comunei Apa la data de 31.12.2017; 
- Disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local; 
- Legislaţia în vigoare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local la rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar. 
            Propun acoperirea unor goluri temporare de casă în sumă de 283.530 lei conform 
anexei care face parte integrată din proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2018. 
 

În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 
din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
INIŢIEZ: 

 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 
 
 
 
 
 
 
 

Primar 
 

Trandafir Vasile-Radu 
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Compartiment financiar contabil 
_______________________________________________________ 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.178 din 08.02.2018 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2018 

 

 

 Conform prevederilor art. 58, alin.(1) din Legea nr. 273 / 2006- privind finanţele 
publice actualizată, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului 
bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarearegularizărilor în limita sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de statprevăzute la art.6 lit.a) , a celor exceptate la art.6 
lit.b) si a transferurilor dinbugetul de stat sau din alte bugete, precum si după achitarea 
plăţilor restante , sereportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 
hotărârilorautorităţilor deliberative , astfel: 
-ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
-pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele întreveniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, înlimita disponibilului 
rezultat in urma aplicării prevederilor lit.a); 
-pentruacoperireadefinitivăa eventualelordeficite ale secţiunilor de funcţionareşi 
dezvoltare, dupăcaz, la sfârşitulexerciţiuluibugetar. 
Ţinândseama de acestereglementări , văsupunemspreaprobareutilizarea din 
excedentulanului 2017 a sumei de 283.530 lei , peparcursulanului 2018,pentru 
acoperireagolurilortemporare de casă. 

 
PROPUN: 

 Dezbaterea şi adoptarea proiectului  mai sus amintit, în forma prezentată. 
 
 
 

Contabil 
 

 Guiaş Daniela 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2018 

 

 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare;invatamant, 
sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de 
pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privindspreavizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportulcompartimentului de resort, 

Analizanddocumenteleprezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificărileşicompletărileulterioare, privindadministratiapublicalocala, 
Comisiaacorda 

 
AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelorprezentatesipropuneprezentarealor, înplenulconsiliului local, 
spredezbatereşianalizăînvedereaadoptăriihotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 15.02.2018 
 
 
 
 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

BlagaLuminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

GhiranCiprian-Florin _____________________ 

 



 

COMUNA APA                                                                    Anexa 1 la HCL 9/2018 

CUI 3897416 

 

Denumire indicator AN Trim. I 

TOTAL CHELTUIELI 283,53 283,53 

51- Administraţielocală    + 77 + 77 

       20- Cheltuielimateriale + 77      + 77 

55-      + 60,03 + 60,03 

        20- Cheltuielimateriale + 67,03 + 67,03 

65- Invatamant    + 15 + 15 

       20- Cheltuielimateriale + 15      + 15 

67- Cultură,recreereșIreligie                        + 21 + 21 

20- Cheltuielimateriale + 12,50 + 12,50 

67.03.02- Bibliotecă + 4,50                     + 4,50 

         20- Cheltuielimateriale + 4,50 + 4,50 

67.03.07- Cămineculturale + 8 + 8 

          20- Cheltuielimateriale  + 8 + 8 

67.05.01- Sport + 7 + 7 

            20- Cheltuielimateriale + 7 +7 

67.50.00- Alte servicii culturale + 1,5 + 1,5 

            20- Cheltuielimateriale + 1,5 + 1,5 

70- Dezvoltarepublică + 19,5 + 19,5 

            20- Cheltuielimateriale + 21 + 21 

70.05.01 – Alimentare cu apă + 2                            + 2 

20- Cheltuielimateriale + 2 + 2 

70.06.00- Iluminat public + 17,5 + 17,5 

            20- Cheltuielimateriale  + 17,5 + 17,5 

84 - Drumuri + 87 + 87 

            20- Cheltuielimateriale + 87 + 87 

87 – Alteacţiunieconomice + 4 + 4 

           20- Cheltuielimateriale + 4 + 4 

 

Preşedinte de şedinţă                                                          Secretar 

Sălăgean  Daniel Moldovan  Vasile 

 


