
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE n r._1 4 _  

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018 
pentru activitati finantate integral din venituri proprii a unitatii de invatamant

Şcoala Gimnaziala „MARTINSUBONI” Jebel

Consiliul Local al Comunei Jebel intrunit in şedinţa publica din data de 30.03.2018.
Având in vedere Expunerea de motive nr. 132 / 23.03.2018 intocmita de Şcoala 

Gimnaziala „Martin Suboni” Jebel, precum si referatul nr. 785 / 23.03.2018 intocmit de 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se 
solicita aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 in anul 2018.

In temeiul prevederilor art. 58 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările si completările ulterioare.

In conformitate cu OUG nr. 63 / 2010 prin care s-a modificat Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale .

In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administraţia Publica 
Locala republicata cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul art. 45, al. 2, lit. a si art 115 din Legea 215 / 2001 privind administraţia
publica locala republicata cu complectarile si modificările ulterioare - voturi / 3  "pentru",___
"abţineri",___"impotriva".

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2017, in suma de 5.845,00 lei, 
in anul 2018 pentru activitatile finantate integral din venituri proprii ale unitatii de invatamant 
subordonate Şcoala Gimnaziala „Martin Suboni” Jebel, astfel:

prima destinatie este aceea de a finanţa cheltuielile de personal, 10.01.06 -  Alte 
sporuri, in suma de 3.620,00 lei ;
a doua destinatie este pentru acoperirea golurilor temporare de casa pentru efectuarea 
de cheltuieli, 20.01.30 -  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare, in 
anul curent la secţiunea funcţionare in suma de 2.225,00 le i .

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului -  judeţul Timiş 

Scolii Gimnaziale „Martin Suboni” Jebel 
Direcţiei Finanţelor Publice 
Cetatenilor Comunei Jebel


