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JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL i\L
COMUNEI LISA

HOTARAREA NR. 8
Din 09.03.2012

Privind aproharea .folosirii excederttului bugetur pentru ucoperirea golurilor de casa in
anul2(J12.

Consiliul Local al comunei Lisa , judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara la data de
09.03.20t2,

Analizand referatul dnei Ramba Maria , contabil, prin care se solicita folosirea excedentului
bugetar pentru acoperirea golurilor de casa in anul 2012,

Avand in vedere prevederile afi .58 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale .

actualtzata,
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a0 si art.45 din Legea nr.215/2001 republicata si

modifi cata privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.l. Se aproba folosirea excedentului bugetar
anul2012 in valoare de 174.397,97 lei.

Art.2. Cu aducbrea la indeplinire a prezentei
Nicolae , primarul comunei Lisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gogota Viorica

Wr

Ex.5
N.D. Difuzare: I ex.lacolectie;2ex.laprefectura;1ex. ladl.GreavuSorinNicolae ;1
ex. contabil , 1 ex. afisat la sediul primariei

NOTA: prezenta hotarare afost adoptata cu

pentru acoperirea golurilor de casa in

hotarari se incredintbaza dl.Greavu Sorin

CONTRASEMNEAZA

1

7 voturi. n pentru <

SECRETAR,



COMLINA LISA
iUD BRASCV

RAPORT PR.IVIND EXCEDENIT{]L DIN ANUL 2O1L

Excedentul anual al bugetului local al Comunei l,isa a.rez,ultatla
incheierea exercitiului bugetar al anuiui 2011 dupa efectuarea
rcgularizarilor in'limita sumelor defalcate din unele venituri a1e bugetului
de stat in suma de 89788.81 iei

In anul bugetar 20Il contul de executie ai bugetului local s-a incheiat
astfel:

VENITURI 2OIT 3.178.235.96 LEI
CI{ELTIIIELI 2Ol l 3.088.447.15 LEI

EXCEDENT 2011 89.788.81 LEI.
Acest excedent creat ca diferenta intre veniturile incasate in cursul

anului 20II si cheltuielile efectuate in anul 2011 in valoare de 89788.81
lei se cumuleaza cu excedent 2010 in valoare de 84609.16 lei rezultand un
excedent toral de 174.397.97 lei.

In excedentul anuluiz}Il , cu destinatie speciala si cu preluarea in
bugetul anului 2012 este suma de 19682.80 lei rczlttltata din incasarea de la
APIA 2011, astfel ; -incasat APIA LEI 112.28A.74
-cheltuieli cap83.02 Agricultura lei 93.597.94

Din care;-bunuri serv 43.723.94 lei
-chelt capital 49.874 lei

-diferenta de utilizat in anul 2012 lei 18.682.80
Avand in vedere L 273/2006 art 58 Excedentul anual al bugetului

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa
efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ala
bugetului de stat sau alte bugete , se reporteazatn exercitiul financiar
urmator si se utilizeaza tnbaza hotararilor autoritatilor deliberative ,astfel;

a. ca sursa de finantare a cheltuielilorisectiuni de dezvoltare
b. pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenute din

decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilqr de functionare si
dezvoltare in anul curent

c. pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite la sfarsitul
exercitiului bugetar.

Deci , suma de 18682.80 lei.se va folosi la achitareapartiala a investitiei
privind cap 83.02 Agricultura in anul 2012.

Va rugam a dispune daca suma de 37172.20Iei privind furnizori
neachitat la cap 5I.02 56 FSE sau apa bruta VIROMET Victoria
conform sentintei judecatoresti definitive si executorie in valoare de
150.648.58lei.ordonatorul de credite a popus a se achita furnizorii de la
FSE atunci cand se va incasa TVA de la minister iar pentru Viromet
Victoria se va achitapartial din sentinta in valoare de 60.000 iei.



Inba7al-egii finantelor priblice nr273129.06.2006 , art 58 (1) litera b se

propune ca excedentul in valoare de 174397.97 let sa fie fitlizat pentru gol de

.uru prorrenit din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de

functionar c si dezvoltare.

Primar, Contabil,


