
RO MANIA
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA POSESTI
CONSILIUL LOCAL

e-ma il : pri maria posesti @y ahoo.co m

Tel/faxt02441422201, cod postal 407440

HOTARARE
privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii consiliului local nr.9116.02.2018 privind

aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 20L7

Yazand expunerea de motive nr.2322126.04.2018 si proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei, referatul compartimentului de specialitate nr.2323126.04.2018, intocmit de contabila
primariei ;

Avand in vedere prevederile art.58 din Legea nr.27312006,cu modificarile si completarile
ulterioare, privind finantele publice locale, cele ale Legii contabilitatii m.8211991, (r4),cu modificarile
si completarile ulterioare , cele ale Legii nr. 2103 .01.20 1 8 -Legea bugetului de stat pe anul 201 8 si cele

ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 324412017 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b) , art.115 alin.(l) lit.b) si art.45 alin.(l) din Legea nr.2l5l200l,
(r1),privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDETUL PRAHOVA, HOTARASTE:

Art.l.- Se aproba modificarea si completaea art.l, lit.a) si b) din Hotararea consiliului local nr.

9116.02.2018 privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al bugetului local rezultatla
incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, in suma totala de 191037,55 lei dupa cum lurrfleaza:

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in suma de 27.313.00 lei., pentru
-Lucrare retea distributie apa potabila in comuna Posesti 27.313.00 lei
b) acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajul intre veniturile si cheltuielile
sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ,in limita disponibilului rezultat in suma de

1.037.55Iei ;

c) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare in suma de 162.687.00 lei -
restituire fond de interventie ramas dupatermiruarea lucrarilor de reparatii curente disponibila din
Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru :

-Refacere 1.510 km drumuri comunale/locale comuna Posestijudetul Prahova -162,687,,00

mii lei

Art.2.-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primarul comunei si contabila
primariei .

-Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor,precum si adusa la cunostinta publica, prin
grija secretarului comunei- .

Contrasemneaza,
Secretar Petre Cristian
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