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HOTANAREA NR.2
din 8 ianuarie 2018
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secliunii de dezvoltare
si a
secliunii de funclionare a bugetului Oragului Chisineu-Cris pe anul ZOti tiin
excedentul bugetar al anilor precedenli
Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig, intrunit in gedingd extraordinard, in data de

08.01.20lt|

-

Av6nd in vedere

:

Iniliativa Primarului Oragului Chigineu-Crig, d-l Burdan Gheorghe, manifestatS prin Expunerea.
de
motive nr. 103/05.01.2018;
Referatul nr. 95/05.01.2018 al Directiei Economice - Compartimentul Contabilitate
din cadrul

Primiiriei Oragului Chigineu-Crig;
Prevederile Legii nr.61L6.02.20L7 Legea bugetului de stat pe anul z0L7;
prevederile aft' 58 alin. (1) lit. c din Legea nr.27312006 privind
finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
prevederile cap. V, pct. 5'13.3. din Anexa la Ordinul nr, 3.244
din 19 decembrie 20L7 pentru
I
aprobarea Norqelgl metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului
2017;
prevederile art.36(4) lit.a din Legea nr.2t512001 privind aOhinistraiia publicb
locali, republicatd,
cu modific5rile gi completdrile ulterioare;
13 vrcturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie si 13 consilieri locali prezenli
la
sedintE
In termeiul art' 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit, b din Legea zLsl111t a
Administratiei publice locale, republicatS, cu modiflc|rile
9i completdrilL Llterioare

HorAnAgrE
1' Se aprob5 acoperirea definitiv5 a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului Oragului
ryt'
Chisineu-Cris; - Sursa A pe anul 2Ol7 in sum5 de 500.000 lei, din
excedentul bigetar al anilor
precedenti.

Alt' 2'

Se aprobd

acoperirea definitivd a deficitului secliunii de functionare a bugetului Oragului
Chisineu-Cris
Sursa E pe anul 20L7 in sumb de 300,b00 lei, din excedentul brjgetar al anilor
precedenti,
Aft' 3. Cu clucerea la.ind_eplinire a prezentei hotbr6ri se incredinleazb Primarul Oragului Chigineu-Crig,
prin Direclia Economic5 - Compartimentul Contabilitate din cadrul
irimdriei Orasului C"hisineu-iri9,
Aft. 4. Prezenta hot6r6re se comunic5:
Instituliei prefectului - Judelul Arad;
Primarului Orasului Chisineu-Crig;
Direcliei Economice din cadrul Primbriei Orasului Chisineu-Cris.
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