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JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA SOIMULUI

HOTARARE
privind aprobarea utilizarii excedentului Comunei Piatra Soimului din anii

precedenti,pentru anul 2018

Consiliul local al Comunei Piatra Soimului,judetul Neamt, intrunit in sedinta
ordinara,avand in vedere;

- expunerea de motive nr.- din 12.02.201,8 a Primarului comunei Piatra Soimului;
- referatul nr.930 din 12.02.2078 al Compartimentului financiar-contabil;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al

comunei Piatra Soimului;
- prevederile art.58, alin.1, tit. aJ din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36, alin.(2J,lit.,,b"si ale alin.(4),Iit.,,a" din Legea nr.2l5/2007 a

administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45, alin.(1J, si [Z] lit.,,a" si ale art.115 alin.[1) Iit.,,b" din Legea

nr.2l5/2OOL a administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTEI

Art.1.-Se aproba utilizarea excedentului financiar al Comunei Piatra Soimului din anii
precedenti in anul 2018,in suma de L.471.970,74 lei pentru finantarea sectiuni de

dezvoltare,la cap.84.02-Transporturi,titlul-cheltuieli de capital.

Art.z.-CD ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei

Piatra Soimului si compartimentul fi nanciar-contabil.

Art.3.-secretarul Comunei Piatra Soimului va comunica prezenta hotarare,autoritatilor si

persoanelor interesate.

PRESEDINTE SEDINTA,
DRAGUSANU OVIDIU
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REFERAT
privind utilizarea excedentului comunei Piatra Soimului din anii precedenti,pentru anul 2018

Compartimentul financiar-contabil reprezentat de Hodor Rodica,va iog sa dispuneti la elaborarea
unui proiect de hotarare cu privire la utilizarea excedentului Comunei Piatra Soimului din anii precedenti,
pentru anul 2018.

Potrivit art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,modificata si
completata,se specifica urmatoarele:
La alineatul 1:excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar,pe
cele doua sectiuni,dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat prevazute la art.6 lit.a) a celor exceptate la art.6 lit.b) si a transferurilor din
bugetul de stat sau din alte bugete,precum si dupa achitarea platilor restante,se raporteaza in
exercitiul financiar urmator si se utilizeaza,in baza hotararilor autoritatilor deliberative,astfel:
a] ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b] pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si

cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent,in limita disponibilului
rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.aJ;

cJ penrru acoperirea definitive a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare,dupa caz,la sfarsitul exercitiului bugetar.

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor
urmatoarelor acte normative si documente:

-Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legea nr. 21-5 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare.

La sfarsitul anului 2017 excedentul a fost in suma de 7.471.97 0,L4lei,conform situatiiior
financiare la data de 31.12.2017 si propun utilizarea pentru sectiunea de dezvoltare in vederea
finantarii unor investitii la cap.Transporturi-cheltuieli de capital,in Comuna Piatra Soimului.

Consider ca initierea proiectului de hotarare cu privire.la utilizarea excedentului din anii
precedenti pentru anul 2018, ca fiind necesara,opoftuna si legala.

Compartiment fina -contabil,
HODOR RO
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