ROMANIA
JIIDETUL ALBA
ORA$UL OCNA MURE$
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA NR. 1
privind utilizarea, in anul 2019,, a excedentului bugetar al UAT
oraqul Ocna Mureq aferent anului 2018

CONSILruL LOCAL AL ORA$ULUI OCNA MURE$, intrunit in gedinla extraordinard
publica la data de 08.01 .2019 ca urmare a emiterii dispoziliei de convocare nr. 1/04"01.2019, de
cltre primarul oragului Ocna Mureq, Vinteler Silviu;

Avind in vedere

referatul nr. 60 din 04.01 .2019 al Direcliei economice si raportul de
specialitate favorabil nr. 119107.0I.2019 al Directiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Ocna Mures, rapoartele cuprinz6nd avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraqului Ocna MureE, coroborate cu dispoziliile
cuprinse in Legea nr.273 din29.06.2006 privind finan{ele publice looale, actualizatd, qi Ordinul nr.
3809 din 18.12.2018 al ministrului Finanlelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2018;

in temeiul art.36 alin (4) litera a), art.45,alin.(2) lit. a) qi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2l5
din23 aprilie 2001 privind administra{ia public[ locald, actuahzatd";

UOTARASTN:
Art. 1. Se aprobd acoperirea definitiva a deficitului secliunii de dezvoltare la bugetul local
(Sursa A) la 31 .12.2018 din excedent, pentru Oraqul Ocna Mure$ cu suma de 2.555 "423,71 lei.
Art. 2. Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului secliunii de funclionare la bugetul de
Subvenlii

;i

Venituri Proprii (Sursa E) la 31.12.2018 din excedent, pentru Oraq Ocna Mure; cu

suma de 2.161,44Lei.

Art. 3. Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului secliunii

de funclionare (Sursa E) la Liceul

Tehnologic la 31.12.2018 din excedent cu suma de 14.384,36\ei.

Art, 4. Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului secliunii de funclionare (Sursa E) la Liceul
Teoretic"Petru Maior" La31.12.2018 din excedent cu suma de 3.549,38\ei.

Art.5. Se aprobd stilizarea in anul 2019 a excedentului anului 2018 al Oraqului Ocna Mureg,
pentru gol temporar de casd la secliunea dezvoltare, sursa A, in sumd de 2.081 .422,80lei.
Art.6.

Se aprob[ utihzarea in anul 2019 a excedentului anului 2018 pentru gol temporar de
casd dup[ cum urmeaz6:
o La Bugetul de venituri proprii,sursa E, al Oraqului Ocna Mures cu sulna de 148.842,99lei;
o La Bugetul de venituri proprii sursa E, al $colii Gimnaziale "Lucian Blaga" Ocna Mureq cu
suma de 6.282.56lei;
o La Bugetul de venituri proprii, sursa E, al Liceului Tehnologic Ocna MureE cu suma de
31.502,61 lei;
c La Bugetul de venituri proprii, sursa E, al Liceului Teoretic "Petru Maior" Ocna Mures cu
suma de 42.046,13 lei;

Art. 7, Prezenta hotdrAre poate ft atacatd,
contenciosului administrativ, actualizatd.

in condiliile stabilite de Legea nr.

Art. 8. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri

55412004 a

se imputerniceqte primarul

oraqului Ocna Mures, Vinleler Silviu.
Se comunicd la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraqului Ocna Mureq;
- Direclia economicd;

Ocna Mureg, 08.01 .2019
PRE$EDINTE DE $EDINTA,
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