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          R O M Â N I A
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2

privind acoperirea definitivă a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014; utilizarea
în anul 2016 a excedentului anului 2015.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă
extraordinară la data de 07.01.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 4/04.01.2016,
de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;

Având în vedere: referatul  si raportul de specialitate nr. 142/06.01.2015 înaintate de
către Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures,
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu
modificările si completările ulterioare şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 4075/2015;

În temeiul: art.36 alin (4) litera a), art.45, p-ctul.2 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014
la bugetul  finanţat din venituri proprii, pentru UAT Oraşul Ocna Mureş cu suma de 67.105,89 lei.

Art. 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014 la
bugetul  de fonduri externe nerambursabile pentru UAT Oraşul Ocna Mureş în sumă de 92.027,88
lei.

Art. 3. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014 la
bugetul  finanţat din venituri proprii, pentru  Liceul Tehnologic Ocna Mureş ” cu sumă de
19.319,86 lei.

Art. 4. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014 la
bugetul  finanţat din venituri proprii, pentru Şcoala  Gimnazială “ Lucian Blaga” Ocna Mureş cu
suma de 10.696,55.

Art. 5. Se aprobă utilizarea în anul 2016 a excedentului anului 2015 pentru cheltuieli de
capital la bugetul local al UAT Oraşul Ocna Mureş în sumă de 965.235,01 lei.

Art. 6 . Se aprobă utilizarea în anul 2016 a excedentului anului 2015 pentru cheltuieli de
capital la bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 87.246,69 lei.

Art. 7. Se aprobă utilizarea în anul 2016 a excedentului anului 2015 pentru cheltuieli curente
după cum urmează:

- La Bugetul de venituri proprii al UAT Oraşul Ocna Mureş cu suma de 45.541,84 lei;
- La Bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale “ Lucian Blaga” Ocna Mureş cu suma de

734,95 lei;
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- La Bugetul de venituri proprii al Liceului Tehnologic Ocna Mureş cu suma de 9.464,91 lei;
- La Bugetul de venituri proprii al Liceului Teoretic Petru Maior Ocna Mureş cu suma de
33.966,03 lei.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mures,  Vinteler Silviu.

  Se comunică la:

- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică;

Ocna Mureş 07.01.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA SECRETAR ORAŞ

 PANDOR NICUŞOR
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