CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$

HoTARAREA rq..,f

zora

privind utilizarea excedentlllui bugetului local rezultat dupI incheierea exerciliului bugetar
al anului 2017 , ca sursd de finanlale a cheltuielilor secliunii de dezvoltare pe anul 2018

o

Consiliul local al oraqului T6rgu-Ldpuq intrunit in qedinla sa din data de 31.01.2018;
In baza proiectului de hotdrAle iniliat de primaml oraqului Tg,L6puq * dl.Mitru LE$E;
AvAnd in vedele Raportul de specialitate nr,96912018 al Biroului venituri, financiar contabil,
privind necesitatea utilizarii excedentului bugetului local rezultat dupi incheierea exerciliului bugetar
al anului 207'7, ca sursd de finanJare a chetuielilor secliunii de dezvoitare pe anul 2018, pentru
finanlarea unui obiectiv de interes local;
In lerneiul art.5B alin.(lJ liL.'a"din Legea nr.273l2006 privind finanleLe pubLice locale. cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
In conformitate cu prevederiie Legii nr.52l2003 privind transparenla decizional[ in
administralia public[, cu modiicdrile gi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretatului oraqului comisiiior de specialitate;
Potrivir competentelor conferite de prerederile art.3o alin.f2) 1it...b". rlin,(4t lit."a"5i an.45
din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republlcatd, cu modificdrile gi completdriJe
ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.l. - Se aprobd utilizarea in anul 2018 a sumei de 112.242,63 lei din excedentul bugetului
local rezultat dupd incheierea exerciliului bngetal al anului 2017, ca sursd de finanlare a cheltuielilor
secJiunii de dezvoltare pentl'u obiectivul de investilii de intereS local: ,,Revitalizarea spaliilor pr.rblice
urbane, imbundtdlirea serviciilor sociale gi cuLtural tecreative in oraqul Tdrgu Lipug".

a

- Sumele prevazute la ar1.1 din prezenta hotirAre, se prevdd in bugetul de venituri gi
cheltuieli a1 bugetului loca1 al Oraqului Tdrgu Ldpuq pe anul 2018.
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- Cu duierea
financiar, contabil.
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indeplinile

a prezentei hothrdri se incredinleazA

Biroul venituli,

Art,4. - Prezenta 5e collunica:
- Biloului administrafie publici Iocal6;
- Biroului venituri, financiar-contabil;
- Arhitectu Irri gef:
- Primarului oragului Tg.Ldpuq;
I nsti Luliei Prelectului - Judetul,ri Maramureq,

PRESEDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
j
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