
                        

R O MÂ N I A
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                           

H O T Ă R Â REA  NR. 3/2013

  Privitor la: utilizarea excedentului bugetar

Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară
din data 29.01.2013, la care participă un nr. de  11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în
funcţie.

Văzând că  dl. consilier POPESCU  MARIN a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o
perioadă de 3 luni

AVÂND în vedere:
-   proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  dl.  primar  Puchin  Marin,  primarul  comunei

Lăcusteni, cu privire la încheierea exerciţiului pe anul 2012;
-    raportul  nr.  219/28.01.2013,  al  compartimentului  contabilitate  privind utilizarea

excedentului bugetar ;
-  Avizul  comisiilor  de  specialitate  reunite  care  propun  adoptarea  proiectului  de

Hotărâre;
-    Raportul,  de avizare  sub aspectul  legalităţii  proiectului  de hotărâre,  întocmit  de

secretarul comunei;
Având în vedere prevederile  legii  nr.  273/2006, privind finanţele  publice locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
În baza articolului 36(4) lit.  „a” , art.  45(2) lit.  „a” şi art. 115 (1) lit  „b” din Legea

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  un  număr  de  11  voturi  „pentru” adoptă
următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 – 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secţiunea

de dezvoltare în sumă de 488.849,79 lei, din excedentul bugetar.
                      - 2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2012, ca sursă de
finanţare a secţiunii de dezvoltare a bugetului local al anului 2013 după cum urmează:
                      -  442.450 lei la obiectivul „Asfaltare drumuri”;
                       - 40.000 lei la obiectivul „Anexă sediu primărie”;
                        - 6.399, 79 lei pentru achiziţionarea „Program informatic” Registru agricol.
           Art.2 -  Primarul  comunei  va duce la îndeplinire  prevederile  prezentei  Hotărâri,
informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire.

Art.3 -  Prezenta Hotărâre va fi  comunicată  Serviciului  de contabilitate  al  Primăriei
Lăcusteni,  Trezoreriei  Bălceşti,  D.G.F.P.  Vâlcea,  Consiliul  Judeţean  Vâlcea  precum  şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea.
            Lăcusteni:29.01.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    
 POPESCU MARIN                                                     
                                                                                 Contrasemnează:
                                                                                 Ptr. S E C R E T A R,       

MITROI OCTAVIAN
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