
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  utilizării excedentului bugetului local al comunei Cornu 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere prevederile: 
a) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.a precum şi art.45 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii bugetului  de stat pe anul 2018, nr.2 din 3 ianuarie 2018, 
c) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.30 din 30 martie 2017, privind aprobarea 
bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017, Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 
nr.38/27.04.2017, Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.48/22.06.2017, Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Cornu nr. 56/27.07.2017, Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Cornu nr.75/24.10.2017, nr.79/16.11.2017 şi nr.86/28.11.2017 privind rectificarea bugetului local 
pe anul 2017,  
           ţinând seama de: 
a) prevederile Capitolului V din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3244/19.12.2017  pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu 
modificările și completările ulterioare; 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
777/25.01.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Biroul buget local, înregistrat sub nr. 778/25.01.2017; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1.- Aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți în sumă de  6.495.765,31 lei 

pentru cheltuieli de investiții la secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Cornu pentru 
anul 2018. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 

 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Angelica Elena IONESCU 
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu,  30 ianuarie 2018 
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