
ROMANIA 

JUDET U L GALATI 

COMUNA BARCEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. I 
DIN 08.01.2018 

TEL/FAX • 0236/335701 
E-MAIL • barcea_galati@hotmail.com 

privind: aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, 
judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare Ia sfarsitul 
exercitiului bugetar anul 2017 

Initiator: Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 51 din 04.01.2018 ; 

Consiliul Local al comunei Barcea, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara in 
ziuade 08.01.2018; 

A vand in vedere expunerea de motive inregistrata Ia nr. 52 din 04.01.2018 a 
domnului Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati ; 

Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat Ia nr. 53 din 04.01 .2018 intocmit de 
compartimentul de resort din aparatul de specialitatea al primarului comunei Barcea; 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local; 
Avand in vedere Ordinul nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 20 17; 
Avand in vedere prevederile art. 58, alin. (l) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In baza art. 45 alin. (2) litera "a" si art. 115 a! in.( I) lit. "b" din Legea nr. 215/ 2001, 

privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTA R A S TE : 

Art. l. Se aproba acoperirea de1ini tiva din excedentul bu getului local al comunei Barcea, 
judetul Galati a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 610.644,74 lei Ia sfarsitul 
exercitiului bugetar - anul 2017; 

Art.2. Cu aducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Primarul comunei Barcea, judetul Galati si compartimentul financiar - contabil ; 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica lnstitutiei Prefectului Judetul Galati in vederea 
exercitarii controlului cu privire Ia legalitate, compartimentului financiar contabil si se aduce Ia 
cunostinta publica prin grija secretarului co net. 

Contrasemneaza , 
Secrel ar 

Cristian f::,~na 


