
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. 1. 
PRIVITOR LA: Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Otesani, 

judetul Va/cea, rezultat la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2018. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta 
extraordinara, publica, in data de 08 ianuarie 2019, la care participa un numar de 8 
consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai Consiliului local, absentand domnii 
consilieri Oprisor Ion, Obada Dumitru si Miuta Mircea; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier 
Darnescu Stefan, pe o perioada de 3 luni, in sedinta de consiliu din data de 11 decembrie 
2018; 

Luand in dezbatere: 
._/ -Expunerea de motive, inregistrata la nr.34 din 04 ianuarie 2019 si proiectul de 

~ 

hotarare initiat de dl. Primar Oprisor Mircea,prin care propune aprobarea utilizarii 
excedentului bugetului local al comunei Otesani,judetul Valcea, rezultat la sfarsitul 
exercitiului bugetar al anului 2018; 

-Raportul de specialitate, inregistrat sub nr.35 din 04 ianuarie 2019, prin care se 
propune aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei Otesani,judetul 
Valcea, rezultat la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2018; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.56 din 07 
ianuarie 2019 si Avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.57 din 07 ianuarie 
2019, prin care se propune admiterea proiectului de hotarare in forma si continutul 
initiat de domnul primar Oprisor Mircea; 

Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare 
inregistrat la nr.58 din 07 ianuarie 2019,intocmit de secretarul Comunei Otesani; 

Avand in vedere prevederile art.58. alin.(J). lit.a). si b). din Legea nr. 273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile 
O.MF.P. nr. 3.809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art. 36. alin.(2). lit.(b). si alin.(4). lit.(a). din Legea cu nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45. alin.(2). lit.(a). si art.115. alin.(1). lit.(b). din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu un numar de 8 voturi "pentru ",O voturi " impotriva ", O voturi " abtineri" 
din totalul de 8 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOT ARA RE 

Art.l.-Se aproba acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare, din excedentul 

bugetului local al comunei Otesani, judetul Valcea, rezultat la data de 31 decembrie 

2018, in suma de 1.198.641,27/ei. 



.. 
/ 

___ _". 

Art.2.-Se aproba utilizarea, in anul 2019, a excedentului bugetar inregistrat la 31 
decembrie 2018, in suma de 2.172.680,14 lei (Excedent an 2017- 2.508.533,43 lei+ 
Excedent an 2018 - 862.787,98 lei - Deficit sectiune Dezvoltare - 1.198.641,27 lei) 
pentru finantarea cheltuielilor de investitii la sectiunea de dezvoltare si acoperirea 
goluri/ar de casa pentru anul 2019, provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli 
ale sectiuni de functionare. 

Art.3.-Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari 
prin compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul 
Val cea. 

Art.4.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Institutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de 
legalitate si Compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei Otesani 
pentru comunicare Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea- Serviciul Fiscal 

Orasenesc Horezu. 
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