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Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2017,

reportarea si aprobarea utilizarii excedentului bigetutui local, in
exercitiul financiar al anului 201g

Consiliul Local al Orasutui Bicaz intrunit in sedinta extraordinara:
Avand in vedere prevederile art,58 alin, 1 lit.a, b si c din Legea 21312006 privind finantelepublice 
!_o"r-?]9, 

republicata cu modificarile si completarije ulterioare,
OMFP 324412017 pentru aprobarea normelor de inchidere a exercitiului bugeta r al anului 2O1T
Tinand cont de_propunerea fundamentata prin expunerea de motive a primarului OrasuluiBicaz, domnul Nicolae Salagean
Vazand referatul de specialitate inregistrat sub nr. 147 din 05.01 .201g prin care se solicita

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2017, t"port"t"r si aprobarea utilizarii
excedentului bugetului local al anului 2017 si utilizarea acestuia potrivit legii.

In conformitate cu prevederile art.3 alin.1 din carla Europeana a Jutonomiei locale adoptata
la Strasbourg la 15 octombrie 1gg5;

In"conformitate cu prevederile art.36 {in.4 lit.a) ale art.4s alin.2lit.a) si ale art.1 1b alin.1 lit b)din Legea administratiei publice locale nr,215l2OO1, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare:

HOTARAgTE:

Art'1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al orasuli Bicaz adeficitului la sfarsitul anului 2e1T pe surse, dupa cum urmeaza:
sursa A : sectiunea functionare deficiiur este de :374.483,33lei
sursa E : sectiunea dezvoltare deficitul este de :200.000,b0 lei
sursa E : sectiunea funcfionare deficitul este de:15.067,'Cg l"i
Sursa G : sectiunea functionare deficitul este de : ts.0g6,z6 lei
Art.2. Se reporteaza excedentul anual al bugetului local al ORASULUI BIcAZ rezultat lainchiderea exercitiului bugetar al anului 2017 in exerciiiul bugetar al anului 201g
Art.3. Se aproba utilizarea excedentului bugetar al aiului 2017 dupacum urmeaza:sursa A - Sectiunea functionare -143.582,99 lei , excedent 'utilLat pentru acoperireatemporari a golurilor de casd.
Sursa E - Secliunea functionare- 50,629,71 lei, excedent utilizat pentru acoperirea temporard

a golurilor de casd
sursa G - Sectiunea:functionare - 388,45 lei, excedent utilizat pentru acoperirea temporari

a golurilor de casi,

Art'4' Primarul Orasului prin serviciul Financiar Contabilitate va duce la indeplinire prezenta
hotarare

Art'S' Prin grija secretarului orasului Bicaz, hotararea se va comunica persoanelor siautoritatilor interesate.

Inifiator,
Primar - Nicolae Sdldgean


