
RO MANIA 
JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
PR/PO N E S Tl 

H O TA RA R EA NR.1 
din 08.01.2018 

privind : acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 
pentru anul 2017 si utilizarea in anul 2018 a excedentului din anul 2017 pentru acoperirea temporara a 
golurilor de casa pentru sectiunea de functionare 

Initiator: Borza Lucian - Primar al comunei Pripone�ti, judetul Galati, validat prin sentinta civila nr. 
1392/ 2016, pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosarul nr. 2691/ 324/ 2016. 

Numar de inregistrare: 42 din 05.01.2018 

Consiliul Local al comunei Priponesti intrunit in sedinta extraordinara din 08.01.2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a initiato-ului de hotarare inregistrata sub nr.42 din 05.01.2018; 
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Priponesti , inregislrat sub nr.43 din 05.01.2018 ; 
Avand in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Priponesti , 

judetul Galati ; 
Avand in vedere Ordinul nr. 3244 din 19.12. 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 ; 
Avand in vedere prevederile Art . 19 lit. d), din Legea nr.500/ 2002 - Legea Finantelor Publice , republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile Art . 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr.82/ 1991 - Legea Contabilitatii republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 
In temeiul Art.45 alin. (1) din Legea nr.215/ 2001 - Legea Administratiei Publice Locale , republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare 

CONSIL/UL LOCAL PRIPONESTI 

HOT.AR.ASTE: 

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedenlul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare , in 
suma de 313.420,61Iei. 

Art.2. Se aproba pentru acoperirea temporara a golurilor de casa pentru anul 2018 din excedentul anului 2017 
suma de 30000 lei si suma de 880000 lei se utilizeaza ca sursa de finantare in anul 2018,avind in vedere art.58 
alin.(1) din Legea nr.273/2006 - pentru sectiunea de dezvoltare la capitolul transporturi - titlul XII - cheltuieli de 
capital. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Pripone�ti prin compartimentul financiar 
- contabil .



Art. 4. Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta hotarare lnstitutiei Prefectului si 
persoanelor interesate prin afisare la sediul primariei. 
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