
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713 , 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni , jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

HOTARAREA NR. 12 
din data de 09.03.2016 

privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Tarlungeni la data de 31.12.2015; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov, intrunit in ~edinta ordinara, in 
data de 09.03.2016, orele 10:00; 

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare nr.3042/09.03.2016, intocmite de catre KISS 
IOSIF, Primarul Comunei Tarlungeni, precum si Raportul de specialitate al Serviciului ,,Buget, 
Finante, Taxe si Impozite" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, inregistrat cu nr. 
3040/09 .03.2016; 

In temeiul art.58, al.l, lit. ,,a", "b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finantele 
publice locale actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. 

(4) alin. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 , Legea Administratiei Publice 
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOT A.RA.STE: 
Art. 1 Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba utilizarea excedentului bugetului local al 

Comuie Tarlungeni la data de 31.12.2015, in suma de 241.233 ,42 lei pentru anul 2016, ca sursa de 

finantare conform contractului nr.221/13.11.2014. 

Art. 2 (1) Denumirea Proiectului este:"Servicii integrate pentru copii si tinerii din comunitatea de 

romi din Zizin, Comuna Tarlungeni" . 

(2) Valabilitatea contractului este de l an din data de Ol.04 .2015-30.04.2016, urmand a intra pe 

sustenabilitate, pe o perioada de 5 ani. 

(3) Total proiect Primarie este de 741.236,50 lei. 

( 4) Cheltuielile se fac din articolul 56 impartit in doua: 
I 

Excedentul Primariei este: cap.56.17.02 - 194.750.42 lei (suma intoarsa ianuarie 2 16); 

Excedentul Scolii este: cap.56.17.01. - 46.483 lei (suma intoarsa ianuarie 2016); 

Sumele alocate vor fi cheltuite pe salarii,conform bugetului proiectului. 

Art. 3: Pe buget Primarie: total suma - 194.750,42 

46.483 

Total Excedent 241.233.42 

Excedentul anului 2016 in valoare de 241.233,42 va fi folosit pentru investitii. 



Art. 4: Primarul Comunei Tarlungeni impreuna cu Compartimentul Buget-Finante si Impozite din 

cadul Primariei Comunei Tarlungeni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. I 

Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ............... voturi *pentru * ............ , 

*impotriva* si ............... abtineri din numarul total de consilieri prezenti. 
Art.6 Secretarul Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 

Institutiei Prefectului,Jud.Brasov 
Primarului Comunei Tarlungeni 
Compartimentului Buget,Finante, Taxe si Impozite,din cadrul Primariei p omunei 
Tarlungeni, 
Trezoreriei Municipiului Sacele,jud.Brasov ; 
Si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local si/sau pe 
pagina de internet proprie 

Pre~edinte de ~edinta 
Beschea Severius Flori 


