
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._Jd_. 
PRIVITOR LA: Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta 
ordinara, publica, pe data de 17 mai 2016, la care participa un numar de 9 consilieri, 
din totalul de 11 consilieri in fonctie, absentand domnii consilieri Ciuca Pompiliu si 
Obada Marinescu Gheorghe; 

V azand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier 
Miron Ion, ales in sedinta de consiliu din data de 17 mai 2016; 

Luand in dezbatere: 

-Expunerea de motive, inregistrata la nr.2192 din 12 mai 2016 si proiectul de 
hotarare prezentate de catre d-1 Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la 
aprobarea utilizarii excedentului bugetului local; 

- Raportul compartimentului contabilitate cu privire la aprobarea utilizarii 
excedentului bugetului local, inregistrat la nr.2187 din 12 mai 2016 ; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.2232 din 16 
mai 2016, Avizul Comisiei Buget- Finante, inregistrat la nr. 2233 din 16 mai 2016 si 

Avizul Comisiei Cultura, Invatamant, Protectie Sociala, inregistrat la nr. 2234 din 16 
mai 2016, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare in forma si 
continutul initiat de primar ; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de 
hotarare,intocmit de secretarul co1J1unei, inregistrat la nr.2235 din 16 mai 2016; 

In conformitate cu prevederile art. 58. alin.(l). lit.(a). din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile 
art.36. alin.(2).lit.(b)., alin.(4). lit.(a). din Legea nr.215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala ; 

In temeiul art.45. alin.(l). din Legea nr.215/200l,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 9 voturi 
"pentru" din totalul de 9 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

' H O T A R A R E  

Art.J.- Se aproba utilizarea, in anul 2016, a excedentului bugetului local, la 
capitolul 84. 02. 71.- cheltuieli de capital drumuri si poduri, pentru acoperirea 
cheltuielilor, privind realizarea unor investitii pe raza comunei Otesani, judetul Va/cea, 
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotar are. 
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Art.2.-Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari 
prin compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Valcea. 

Art.3.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
comunei Otesani,Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani 

si Institutiei Prefectului judetului Val cea. 
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