
HOTA E A Nr.3 115.02.2018
exercitiului bugetar al anului 2017Privind aprobarea

Consiliul Local Tormac 
' 
judeful Timiq,

Av6nd in vedere referatul privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2017 cu

nr.409 I 8.02.2018;
In conformitate cu prevederile art. 57 qi 58 din Legea nr. 273 I 2006 privind

finan{ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 3244 I
19.12.2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al

anului 2017;
in temeiul art. 63 alin. (4) lit. " b ", dfi.45 alin. (1), art. 36 alin.(l) $i (4) lit. "a" qi art.

1 1 5 alin. ( 1 ) lit. "b" din Legea nr . 2151200I - republicat[, privind administra{ia publica local6,

cu modificarile si completarile ulterioare, adopti prezenta :

H O r A nA n n :

Art. 1 . (1)- Se aprobd incheierea exercitiului bugetar al anului 2017. Rezultatul
execuliei bugetare pe anul 2017 inregistreazdun excedent de320.391,45 lei.

(2) - Avdnd in vedere faptul cd excedentul bugetar al anului 2016 in sumd de

206.629lei nu a fost utilizat in cursul anului 2017 qi dupd incheierea exercifiului bugetar al

anului 2017 cuun excedent de 320.391,45 lei rezultdtotal excedent 527 .020,45 lei.
(3) - Se aprob[ utilizwea excedentului bugetar in sumd de 527.020,45 lei qi

utilizarea acestuia in anul 2018 la Secfiunea Dezvoltare astfel :

- "Reparalii, modernizare qi dotare $coala cu clasele V-VIII Tormac(fosta qcoald) " -

145.000 lei,
- "Servicii de proiectare, reabilitare, extindere qi modernizare dispensar uman Tormac" -

25.000 lei;
- "servicii elaborare de proiecte GAL -uri rurale" - 23.000 lei,
- Achizilionare Cdmin Cultural $ipet qi teren aferent - 50.000 lei;
- Studii de proiectare si oblinere avize pentru faza AC la "Modernizare trotuare in

comuna Tormac" - 20.000 lei;
- D.A.L.I. - DC 83A Tormac-$oqdea - 47.200Lei;
- Modernizare strdzi comunale in comuna Tormac - 216.800 lei;

Art.2.- Prezenta se comunicd:
- Prefecturii judelului Timig, Direclia pentru Verificarea Legalit[lii Actelor

gi Contencios Administrativ;
- Cet[lenilor prin afiqare;
- Primarului comunei Tormac;
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