
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET-CRJCOV

HoT,,{RARE
privind aprobarea utilizarii excetlentului pe anul 2017,

stabilit ca rezultat ar executiei bugeturui locor ar qnutai iota
consiliul Local Gornet-cricov, judetur prahova, intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a primarului comunei Gornet-Cricov privind aprobarea utilizarii
excedentului pe anul 2017 stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2016;

- Raportul compartimentului de resort, privind utilizarea excedentului pe anul 2017 stabilit ca
rezultat al executiei bugetului local al anului 2016;

- Legea nr. 6/2017 - Legeabugetului de stat pe anul 201 7:
- Prevederile art. 19 alin. (1),art.26 9iart.42, art.58 alin (l) din Legea nr.27312006 - Legea

privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit. a), art. 45,art.63 alin. (4) lit. a) din Legea nr.

21512001- privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARi,STE:

Art.l - Se aproba utilizarea excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar al
anului 2016 in sum[ de 2 327 780, 98 lei, pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de

dezvoltare cont 40.02. 14.

Art. 2 - Secretarul comunei va face publica prin afisare si va comunica celor interesati
prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MATEE VAS ILICA
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMAR

PROIECTDE HOTARARE
privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017,

stabilit ca rezultat al executiei bugetului locat al anului 2016

Art,l - Spre aprobare :utllizarca excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar al

anului 2016 in sumd de 2 327 780 , 98 lei, pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de

dezvoltare cont 40.02.14.

Primarul comunei Gornet-Cricov, judetul prahova,

Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de resort, privind utilizarea excedentului pe anul 2017 stabilit ca

rezultat al executiei bugetului local al anului 2016;
- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe anul 201 7;
- Prevederile art. l9alin. (1),Nt.269iart.42, art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 - Legea

privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 3 6 alin (4) lit. a), afi. 45, art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in calitate de iniliator, sustin ca este necesara supunerea spre aprobare a unui proiect de hotarare

privind aprobarea utilizararii excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar al anului 2016,

asadar:

PROPUN:
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI
privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017,

stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2016

Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de resort, privind utilizarea excedentului pe anul 2017 stabilit ca

rezultat al executiei bugetului local al anului 2016;
- Legea nr. 612017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19alin. (1),afi.26$iar|.42, art.58 alin(1) din Legea nr.273/2006 - Legea

privind finanlele publice locale, cu modificf,rile gi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. b) si e), art.44 alin (l) din Legea nr.215/2001 -

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALA, BUGET.FINANTE, ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA'
GOSP0DARIRECOMUNALA,PRoTECTIAMEDIULUI,SERVICIISICoMERT'

avizeaza pentru legalitate Proiectul de hotarare supus dezbaterii,

Presedintele comisiei: MATEESCU VASILICA

Membrii comisiei : DINICA CONSTANTIN
DINESCU MARIA
VASILE NICOLAE

Secretarul comisiei: DICU MIHAELA



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET.CRICOV
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017,

stabilit ca rezultat al executiei bugetului locat al anului 2016

In conformitate cu:
- Raportul compartimentului de resort, privind utilizarea excedentului pe anul 2017 stabilit ca

rezultat al executiei bugetului local al anului 2016;
- Legea nr. 612017 - Legeabugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19alin. (1),afi.26 9iart.42, art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 - Legea

privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin (4) lit. a), art. 45, art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 21512001 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile uiterioare,
in calitate de iniliator, vd propun spre aprobare utilizarea excedentului rezultat la incheierea

exerciliului bugetar al anului 2016 in sumd de 2 327 780,98 lei, astfel:

- 2327 780,98 lei - pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare - cont

40.02.14 .
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
PRIMARIA
CONTABILITATE

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind aprobarea utilizarii excedentului pe an\l2Ol7,

stabilit ca rezultat aI executiei bugetului local al anului 2016

Y ozznd:
- Legea nr. 612017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 19alin. (1),art.26 9iart.42, art.58 alin (l) din Legea nr.27312006 - Legea

privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul art.44 alin (1) din Lege rr.21512001 privind administratia publica locala, cu

modificarile si completarile ulterioare, prezint urmatoarele:
Utilizarea excedentului rezultat la incheierea exerciliului bugetar al anului 2016 in suml de 2

327 780 ,98 lei, pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare - investirii .
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