HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
NR. 18 DIN DATA DE 28.02.2018
privind utilizarea excedentului anilor precedenti aferent institutiilor publice
finantate in anul 2018 din bugetul Orasului Predeal
Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinara in data de
28.02.2018.
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si raportul de
specialitate al Serviciului Economic, inregistrate cu nr. 2861 din data de 20.02.2018, prin care sa propus aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti aferent institutiilor publice finantate
in anul 2018 din bugetul Orasului Predeal ,
Avand in vedere prevederile art 70 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; art.57 din OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor
publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi
activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne,
bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de
risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de
modalitatea de organizare şi finanțare a acestora; OMFP nr. 3244 din 19.12.2017 privind
Normele metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2017;
In conformitate cu dispozitiile art.36, alin 4, lit. a si art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă ca excedentul anilor precedenti pentru institutiile publice finantate in
anul 2017 din bugetul Orasului Predeal, care au infiintate activitati sustinute integral din venituri
proprii, sa ramana la dispozitia acestora.
Art.2. Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenti pentru intitutiile publice care
au infiintate activitati finantate integral din venituri proprii, dupa cum urmeaza:
- Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal, suma de 13.827,44 lei – ce se va utiliza pentru
finantarea sectiunii de functionare;
Art.3. Primarul Orasul Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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Modalitatea de vot- 14 pentru, 14 prezenti din 15 consilieri locali in functie

