
ROMANIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 rezultat din bugetul local

al comunei Coşna

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.683 din 05.02.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr.781 
din 08.02.2018 şi raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare e economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna, înregistrat sub nr.781 din 
08.02.2018;

Având în vedere prevederile:
-art.58 alin.l litera „a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr.3244/2017 a ministrului finanţelor publice de 
aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor 36 alin 1 şi 2 litera „b” alin 4 litera “a” şi art.45 alin 2 litera „a” şi 
art. 115 litera „b” ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi 
completată;

A rtl.Se aprobă excedentul bugetar al anului 2017 al comunei Coşna, judeţul Suceava, 
rezultat Ia data de 31.12.2017 în sumă de 2418586,86 lei.

Art.2.Se aprobă utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 
2017, în sumă de 2334150,13 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi suma de 
84436,73 lei pentru acoperirea secţiunii de funcţionare ca urmarea excedentului provenit din fondul 
de intervenţie din anul 2017.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei prin compartimentul financiar contabil, iar prin grija secretarului va fi adusă Ia cunoştinţă 
publică prin afişare şi transmisă Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava pentru controlul de legalitate 
în termenul prevăzut de lege.
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