
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  
 

                                     HOTĂRÂRE  
           privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al  
                       comunei Gura Vitioarei la finele anului 2016 
 
 
         Ţinând 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 Finanţelor 
Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, cu modificările si completările 
ulterioare , 
         Având în vedere nota de fundamentare a Primarului 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 unităţii administrativ-
teritoriale , precum si de avizul Comisiei pentru activităţi economico- financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism ,        
         În temeiul dispoziţiilor 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 administraţiei publice locale , republicata , cu modificările si completările 
ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
                                  
 
                                    HOTĂRĂŞTE : 
 
ART. 1 –Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura 
Vitioarei la finele anului 2016, in suma de 524.949,86 lei , astfel : 
a) pentru obiectivul de investitii ,,Proiect tehnic si reabilitare pod rutier sat Poiana 
Copaceni , la Schela’’- 500.000 lei , 
b) suma de 24.949,86  lei pentru acoperirea eventualelor goluri de casă provenite 
din decalaje intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in anul curent , 



precum si pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la 
sfârşitul exerciţiului bugetar.  
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 cunoştinţă publică şi se comunică la : 
Instituţia Prefectului - judeţul Prahova , Direcţia Generală Regională a Finanţelor  
Publice Prahova , Primarul localităţii si Trezoreria Vălenii de Munte, prin grija 
Secretarului unităţii administrativ- teritoriale Gura Vitioarei. 
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