
H o r A R A R E A Nr.6/24.03.2017
Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului2016

Consiliul Local Tormac , jude{ul Timig,
Av6nd in vedere referatul privind incheierea exerciliului bugetar al anului

2016 cu nr. 894 120.03.20107 qi Raportul de Specialitate la proiectul de hotdrdre cu
privire la aprobarea utilizdrii excedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017 cu nr 907 I
20.03.2017 al contabilitAfli PrimSriei Tormac ;

In conformitate cu prevederile art. 57 qi 58 din Legeanr.273 12006 privind
finanlele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 2890 I
2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al
anului 2016;

in temeiul art.63 alin. (4) lit. " b", art.45 alin. (l), urt.36 alin.(l) gi ( ) lit.
oou" qi art. 11 5 alin. ( 1) lit. "b" din Legea nr. 21512001 - republicati, privind administralia
publicd local6, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptl prezenta :

H O T A nA n n :

Art. 1 . (1)- Se aprobd incheierea exercitiului bugetar al anului 2016. Rezultatul
execuliei bugetare pe anul 2016 inregistreaz6,un excedent de 206.629 lei.

(2) - Se aprob6 utilizarea excedentului bugetar al anului 2016 in sumd de
206.629 lei qi utilizarea acestuia in anul 2017 La Sec{iunea Dezvoltare
astfel : "Modernizare sediu Primdrie " - 26.629 lei, "Modernizarc drumuri comunale Ei
publice din interiorul comunei Tormac" - 100.000 lei qi "studii proiectare privind
modernizare strdzi comunale in loc. Tormac, $ipet Ei Cadar" - 80.000 lei.

Art. 2.- Prezenta se comunicd:
- Prefecturii judelului Timig, Direclia pentru Verificarea Legalitdlii

Actelor gi Contencios Administrativ;
- Cetd{enilor prin afiqare;
- Primarului comunei Tormac;
- Contabilitdlii primdriei Tormac ;

- D.G.F.P. Timip.
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