
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PIETRARI
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.l

PRIVITOR LA : reintregirea excedentului bugetar la 31.12.2015, cu suma de
18104.74 lei din excedentulla 31.12.2016, buget E-Sectiunea de functionare.

Consiliul local al comunei Pietrari, judetul Valcea intrunit in sedinta
extraordinara din 05 ianuarie 2017, la care participa un numar de 10 consilieri
din totalul de 11 cati sunt in functie;

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnisoara Ceprazaru Irina Elena aleasa
presedinte de sedinta pe trei luni, potrivit hotararii Consiliului Local al Comunei
Pietrari cu nr. 30 din 29 decembrie 2016;

Avand in vedere :
Expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr.22/03.0l.2017;
Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.23/03.0l.2017 cu

privire la acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de functionare- Buget E;
Raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
Tinand cont de avizul pentru legalitatea proiectului de hotarare al

secretarului comunei;
In conformitate cu prevederile:
-art.58 alin.(1), lit. « c » din Legea finantelor publice locale nr.273/2006,

republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
- art. 3.16 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2890/2l.12.2016

-art.36 alin.(2) litera (b) si alinA lit."a" din Legea administratiei publice
locale nr.215/200 1, republicata;

-art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala;
Prin vot deschis cu 10 voturi pentru ;
In temeiul artA5 alin.(2), lt.t'a" din Legea nr.215/200 1, republicata, privind

administratia publica locala, Consiliul local al comunei Pietrari adopta,
urmatoarea

HOTARARE:

Art.1.Se aproba reintregirea excedentului bugetar la 3l.12.2015, cu suma
de 18104,74 lei din excedentulla 31.12.2016, buget E-Sectiunea de functionare

Art.2. Primarul va lua masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a
prezentei hotarari.



Art.3.-(1) Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Pietrari;
-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea-Serviciul Fiscal

Orasenesc Horezu;
-Institutiei Prefectului - Judetului Valcea in vederea exercitarii

controlului cu privire la legalitate.
-(2) Se va face publica prin afisare la sediul Consiliului Local al

Comunei Pietrari.

PRESEDINTE DE SEPINTA,
CEPRAZARU IRINAJELENA. A

CONTR.A.SEMNEAZA,
,SECRETAR,

MOHORA GImOWHE

Pietrari, 05 ianuarie 2017
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