ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL

AL

COMUNEI MOSNA

pľivind repartizarea din

HOTARARE'A NR.12ĺ2018
excedentul anual al bugetului local al Comunei Mosna

rezultat la încheiereaexeľciţiului bugetar 2017.

Consiliul local al comunei Mosna, intľunit in sedinta ordinaĺa din data de 09 februarie
20r8:'

Având învędeľe expunęrea de motive si Raportul cu rľ. 5lŻ15.0Ż.2018 intocmit dę
catre doamna consilieľ ltnanciar Plotuna Maľia Liliana,la Pľoiectul dę hotaľare initiat de
dl.primar, pľin care Se propune repartizatea din excedęntul anual al bugetului local al

Comunei Mosna rczultat la încheieľeaexeľciţiului bugetaľ 2017;
Văzând avizu| favoľabil al comisiiloľ de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunęi Mosna,
In confoľmitate cu prevedeľile art 58 alin.l lit.a,b si c din Legea ĺr 27312006 privind
írnanţelepublice locale, cu modificaľile si completarile ulterioaľe;
In temeiul art.36 alin2lit.b coľoborat cu alin'.4lita,art.45 alin. 1 şi aÍt 'II5 alin'l
lit.b din Legea nr.ŻI5l2OO1 pľivind administľaţia publică locală, ľepublicată' cu modificările şi
completăľile ulterioare,

HOTARASTE:
ut1lizaręa excędentului anual al comunei Mosna rezliltat la finele
anului 2OI7, însuma de 484 mii lei, pentru următoaľele destinaţii:

Art.l.- Se aproba

Se modifică bugetul local a cheltuielilor sęctiunii de dęzoltaľe cu Suma de 484 mii
lei , după cum urmęază:
La capitolul 51.02 Autoľitati publice se aloca suma de 70 mii lei
-Se al,ocă suma de 70 mii lei pentru obiectivul de investiţii achizitie imobil ',SISTEM
INCALZIRE PRIMARIE MOSNA 76; afi 71.01.01
La capĺtolul 67.02,,Cultura ľecr€ere si ľeligie'': se aloca suma de 117 mii lei pentľu
urmatoarele obiective

:

-Se alocă suma de 2 mli lei pentru obięctivul de investi1ii DOTAREA CAMINELOR
CULTURALE MOSNA,NEMSA,ALMA VII DIN COMTINA MOSNA ruDETUL SIBIU A'rt
71,01.03

-Se alocă suma de 25 miilei pentľu obiectivul de investiţii Ręabilitaľe Camin CulturalNemsa
art 71.01.01
-Se alocă suma de 40 mii lei pentru obiectivul de investi1ii Impľejmuiľe gaľd Camin Cultural
AlmaViii art 71.01.01
-Se a1ocă suma de 50 mii lei pentľu obiectivul de investiţii MONUMENTUL EROILOR IN
LOCALITATEA MOSNA JUDETUL SIBIU Art7I.O1'01
La capitolul70.02 ,,Locuinte, seľvicii si dezvoltare publica''se aloca suma de 35 mii lei
-Se alocă suma de 35 mii lei pentľu obiectivul de investiţii ,,Reabilitare cladire Alma Vii
I}I"art 71.01.0i
La capitolul84.02 ,rTľanspoľturi'': suma ďe 262 mii lei pentľu urmatoarele obiective:
-Se alócă suma de 30 mii lei pentru obiectivul de investiţii ,, Proiectare, studii, consultanta,
taxe si avizę incadrul pľoiectului Modeľnizaľe drumuri agľicol ę"art7I.0l '30
-Se alocă suma de 100 mii lei pentľu obięctivul de investi1ii ,, Amenajare tľotuare si rigole
stľada Noua dupa camin Mosna "art 7I '01 .01

Se alocă suma de 40 mii lei pentru obiectivul de investi1ii

,,

Amenajare ľigole stľada

Chistalcina Mosna " art 7 I.0 1.0 1
-Sę alocă suma dę 40 mii lei pentľu obiectivul de investiţii ,' AMENAJARE PODETE SI
RIGOLE IN NEMSA STR VENCHEL NP 140"aft 71.01.01
-Se alocă suma de 35 mii lei pentru obiectivul de investiţii ,' Amenajaľe trotuaĺe si rigole
strada Borpos Mosna "att7Ţ.01.01
-Se alocă suma de 17 mii lei pentľu obiectivul de investiţii Proiectare, studii, consultanta, taxe
si avize in cadrul proiectului MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MOSNA,JUDETUL
SIBIU art71.01.30
Art. 2 .- Modul ďę utiirizare a excedęntului prevazut la art. 1 , se reflecta in
Art. 2.anexęle 2 si 3 a bugetului local apľobat prin H.C.L'rľ.19l20I7 .
Art. 4.- Prevederile prezentei hotaraľi vor fi duse la indeplinire de dl. primaľ si
compaľtimentul financiar- contabil din cadrul Primariei Mosna.
Art. 5.- Prczenta se aduce la cunostinta persoaneloľ fizice si juridice inteľesate, prin
grţa secĺetarului comunei Mosna.

Adoptata înMoşna la data de 09.02.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilieľ,
Aurel

Nr. cons.

I

3 nĺ. cons.pĺez I 3,. nĺ.vol ptr. 1 3

CoNTRÁSEMNEAZA'
Secľetarul comuneĺ,
Roba

