
JUDETUL CALARA$I
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUZA VODA

rrorAnAnn
privind utlTizarea excedentului anului 2017,in anul 2018, pentru finanlarea cheltuielilor

instituliilor publice finan{ate integral din venituri proprii (sursa E)

Consiliul local al comunei CuzaYodil, intrunit in gedinla ordinard din data de 12 martie 2018,

Avdnd in vedere:
- raportul de specialitate nr. 3613.02.2017 cu privire 7a utilizarea excedentului anului 2017, in anul 2018,

pentru finan{area cheltuielilor instituliilor publice finan}ate integral din venituri proprii (sursa E), intocmit
de compartimentul Financiar - contabil, la proiectul de hotirdre;
- avintl favorabil din raportul Comisiei de Agriculturd, activitdfi economico - financiare, ametajarea

teritoriului gi urbanism, proteclia mediului ;i turism a Consiliului local al comunei Cuza Vod[, judeful

Cdldragi, nr.47 dn 9.03.2018;
- prevederile art.58, aln.(2) din Legea nr.27312006, privind finanlele publice locale;

- prevederile HCL nr. I 1/30.01.2018 de alegere a pregedintelui de gedinfi d.na Ceaugescu Monica - Silvia,
pentru perioada februarie - aprilie 2018;
- prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionalb in administralia public6;
- prevederile art.36, aIin.(A), lit. a gi art.45, alin.(2) lit.a din Legea nr. 21512001, republicatS, privind
administrafia publici locald, cu modificSrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art.36 alin.(1) $i art.45 alin.(i) din Legea nr. 21512001, republicat[, privind
administrafia publicd local5, cu modificErile gi completdrile ulterioare,

CONSILIIL LOCAL AL COMTINEI CUZAVODA

HOTAnA$rE:

Art.l. Se aprobd ulilizarea excedentului anului 2017, in anul 2018, pentru frnanlarea cheltuielilor
institufiilor publice finanlate integral din venituri proprii (sursa E), in sumd de 46.252|ei, astfel:

Capitolul 87.50 Alte acliuni economice din care:

Afi.20 - Bunuri gi servicii, secliunea Funcfionare
46.252lei
46.252tel

Art.2. Compartimentul financiar - contabil va duce la indeplinire prezenta hotardre,

Art.3. Secretarul comunei Cuza Vodd va comunica persoanelor interesate prezenta hotirAre gi o
va inainta Institutiei Prefectului - Judeful C6liragi pentru verificarea legafitalii.

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenli, din totalul de 13 in func{ie.

PRE$EDINTE $EDINTA,

L.S. Ceau;escu Monica - Silvia
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