ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA
HOTARARE
Cu privire :
la aprobarea Bugetului Creditelor Interne al comunei Movilita,
jud. Vrancea, pentru anul 2017
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local al comunei Movilita, jud.
Vrancea intrunit in sedința ordinara din data de 28.02.2017.
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul com.Movilita, jud.Vrancea
-Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV, art.19 si art.61 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea
unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi
modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cu cele ale
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avand in vedere prevederile Ordinului nr.161/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor art.2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative,
-In temeiul prevederilor Legii nr. 6/2017 a Bugetului de stat ptr.anul 2017 ;
-In baza HCL Movilita nr. 57 din 13.10.2016 privind aprobarea contractului ce se va
incheia cu Banca Comerciala Romana, prin care Consiliul local Movilita solicita un credit in
valoare de 135 000 lei, cu o maturitate de 3 ani, in vederea achitarii Proiectului tehnic pentru
investitia ,, Infiintare retele de canalizare in sistem gravitational-comuna Movilita, jud.
Vrancea’’ ;
-Avand in vedere Hotararea nr.5015/13.12.2016 modificata prin otararea
nr.5046/19.01.2017, adoptata de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, prin care s-a
avizat imprumutul ce va fi contractat de com. Movilita, jud. Vrancea;
-Luând act de:
a) expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Movilita în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 801/ 21.02.2017;
b) raportul de specialitate al contabilului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 800/ 21.02.2017;
- Luând act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Movilita;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completările ulterioare;
HOTARASTE
Art. 1. - Se aproba Bugetul Creditelor Interne al comunei Movilita, judetul Vrancea, pentru anul
2017 conform Anexei , parte integranta din prezenta hotarare:
Art. 2. - Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul comunei
Movilita, judetul Vrancea , in calitate de ordonator principal de credite cu sprijinul Biroului
,,Contabilitate, Salarii, Taxe si impozite’’.
Art.3. - Hotararea va fi data publicitatii si transmisa celor interesati, in termenul prevazut de
lege, de secretarul comunei Movilita, judetul Vrancea.
Presedinte de sedință,
Drilea S. Vasile

MOVILIȚA
Nr. 12 din 28.02.2017

Contrasemnează,
Secretarul com. Movilita
Seciu C. Costel

Nr.consilieri in functie -13
Nr.consilieri prezenți -13
Nr. voturi,, pentru’’
-13
Nr.voturi ,,impotriva’’ - 0
Nr. abtineri
-0

ANEXA la
Hotararea Consiliului Local Movilita nr.12 din 28.02. 2017
(Buget credite interne )
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3.Cultura,recreere,religie si sport
bunuri si servicii
DIN TOTAL CAPITOL, pe subcapitole:
-Servicii recreative si sportive (sl.sport)
-Alte servicii in domeniul
culturii,recreerii(P.A.P.I)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

4. Locuinte,servicii,dezvoltare publica,d.c.
- bunuri si servicii
DIN TOTAL CAPITOL, pe subcapitole:
-Servicii si dezv. publica

0
0
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0
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0
0
135.000

70.7C.02.50
70.7C.71
0
20
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0
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0
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0
0
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INDICATORI
A.
TOTAL VENITURI,d.c.,pe
capitole,subcapitole
TOTAL CHELTUIELI,d.c. pe capitole,
titluri si subcapitole de cheltuieli
1. Sanatate
- cheltuieli de capital
2. Invatamant,d.c.
- bunuri si servicii

- Alte serv.in domeniul loc.,serv.si
dezv.publice – Infiintare canalizare
5. Protectia mediului, d.c.
bunuri si servicii
cheltuieli de capital
Din TOTAL CAPITOL, pe subcapitole:
Salubritate
Cheltuieli capital(Achizitie vidanja)
6.Actiuni generale,economice (Al.apa)
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-cheltuieli de capital
7. Agricultura,silvicultura,etc (Pasuni
comunale), d.c.
- bunuri si servicii
8. Alte actiuni economice (prest serv. Xerox
), d.c.
- bunuri si servicii

Presedinte de sedință,
Drilea S. Vasile

COD
B.

Realizat 2016

Contrasemnează,
Secretarul com. Movilita
Seciu C. Costel

