
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr. 8/2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar a anului 2017

Consiliul local al comunei Mereşti,
Având în vedere:

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind utilizar. excedentului bugetar a anului 2017
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.271/2018,
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
- realizarea procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 – privind transparenţa decizională în

administraţia publică,
- prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 pct.2, lit.a şi art.45 pct.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R E Ş T E
Art.1.- Se aprobă  utilizarea excedentului bugetar al anului 2017, in suma de 584 551,94 lei

pentru investitiile după cum urmează:
- Infiintare infrastructură de servicii sociale pentru persoane vârstnice in comuna Meresti 84 mii lei
- Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Meresti 37 mii lei
- Modernizare drumuri de interes local 58 mii lei
- Cofinanțarea proiectului FEADR Măsura 19.2- Imbunătățirea infrastructurii de agrement

turistic de uz public 40 mii lei
Art.2.- Se aprobă utilizarea excedentului bugetar a anului 2017 în suma de 365 551,94 lei
pentru acoperirea temporare a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile, secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018.
Art.3 -Se aprobă utilizarea excedentului bugetar a bugetului institutiilor finantate din venitul
proprii si subventii al anului 2017 în suma de 10 122,56 lei pentru acoperirea temporare a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile, secţiunii de funcţionare
în anul 2018.
Art.4.- Se aprobă utilizarea excedentului bugetar a bugetului institutiilor finantate din venitul
proprii si subventii al anului 2017 la Scoala Gimnaziala David Ferenc Meresti în suma de
19 116,92 lei pentru acoperirea temporare a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile, secţiunilor de funcţionare în anul 2018.
Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Mereşti
şi D-na consiliera Jozsa Jolan.
Art.6.- Hotărârea se comunică:- Prefectul Judetului Harghita, Directia Generală  Finanţelor
Publice al județului Harghita,Compartimentul de contabilitate al Primăriei Mereşti.

Mereşti, la 15 februarie 2018.
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