
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

 

 

                                      HOT RÂRE  

           privind aprobarea utiliz rii excedentului bugetului local al  

                       comunei Gura Vitioarei la finele anului 2017 

 

 

         inând cont de prevederile art.58 din O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si 

completarea legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare , precum si de prevederile Ordinului Ministrului Finan elor 

Publice nr. / pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerci iului bugetar al anului 2017, cu modificările si completările ulterioare , 

         Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului comunei , precum si 

raportul biroului contabilitate , impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Gura Vitioarei , 

         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ-

teritoriale , precum si de avizul comisiei pentru activită i economico- financiare , 

amenajarea teritoriului si urbanism ,        

         În temeiul dispozi iilor art.36 alin.1 şi alin. 4 lit.a,  art.45 alin.2 lit.a, 

art.48 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b , alin.3 si alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, 

legea administra iei publice locale , republicata , cu modificările si completările 

ulterioare , 

         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 

                                  

 

                                 HOT R ŞTE : 

 

ART. 1 –Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura 

Vitioarei la finele anului 2017, în suma de 1.050.711,06 lei , care se repartizează 
astfel : 

a) pentru obiective de investiții suma de 1.021.000 lei , şi anume: 



-la obiectivul ,,Pod peste pârâul Vitioara, sat Poiana Copăceni” : 50 mii lei; 

- la obiectivul ,,Extindere alimentare cu gaze naturale în comuna Gura Vitioarei, Pe 

Linie”: 108 mii lei; 

- la obiectivul ,,Înființare iluminat public în punct Bălcescu”:163 mii lei; 

- la obiectivul ,,Asfaltare drum DC Fundeni – Mălăiești” :700 mii lei; 

   b) pentru acoperirea eventualelor goluri de casă provenite din decalaje între 
veniturile si cheltuielile sec iunii de dezvoltare în anul curent , precum si pentru 

acoperirea definitivă a deficitului sec iunii de dezvoltare la sfârşitul exerci iului 
bugetar ,suma de 29.711,06 lei. 

ART. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

consilierul din cadrul biroului contabilitate , impozite si taxe. 

ART. 3– Prezenta hotarare se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică la : 

Institu ia Prefectului - jude ul Prahova , Direc ia Generală Regională a Finan elor  

Publice Prahova , Primarul localită ii si Trezoreria Vălenii de Munte, prin grija 

Secretarului unită ii administrativ- teritoriale Gura Vitioarei. 

 

  

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ                     CONTRASEMNEAZ  

        VASILE DANIEL                                     SECRETAR U.A.T.C. 
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