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DISPOZIŢIA 
NR.l din 4 ianuarie 2017

Primarul Comunei Soars,
Ţinând seama de prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publica locala, cu privire la convocarea consiliului local in şedinţa de indata,
In temeiul art.68 alin.l si art. 115 alin.l din Legea nr.215/2001,

DISPUNE

Art.I-Se convoacă Consiliul local Soars in şedinţa de indata pentru data de 6 ianuarie 
2017 orele 12,00 in sala de şedinţe a Primăriei cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului rezultat incheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016.
2. Proiect de hotarare privind utilizarea definitiva a sumei de 592.569,90 lei din excedentul anual 
a bugetului local, rezultat la incheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru acoperirea deficitului 
bugetar al secţiunii de dezvoltare 2016.

Art.II. In situaţia neintmnirii cvorumului la data si locul stabilit, şedinţa va avea loc a 
doua zi, la aceasi ora si cu aceeaşi ordine de zi in sala de şedinţe a Primăriei Soars.

Art.III Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se incredinteaza 
Secretarul Comunei Soars, care va proceda la aducerea ei la cunoştinţa publica si imnanarea 
invitaţiei la şedinţa si a proiectelor de hotarare consilierilor locali si invitaţilor.

TIMIŞ
Vizat pentru legalitate, 

SECRETAR 
MaleimS^lvia
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HOTĂRÂREA Nr. *1 din 06.01.2017 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017

Consiliul Local al comunei Soars , întrunit în şedinţa de indata din data de 06.01.2017 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Soars, precurmşi raportul 

secretarului comunei Soars privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
In conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G.nr. 35/2002;

în temeiul prevederilor art. 35, art. 41 şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Domnul consilier LEAU NICOLAE se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului 
Local al comunei Soars pentru luna ianuarie 2017.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local 
menţionat la art.l.

Hotararea a fost adoptata in cadrul şedinţei de indata din data de 06.01.2017 cu un număr de voturi pentru din
11 consilieri in funcţie din care...<T.. prezenţi.
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HOTĂRÂREA N r.ok  din 06.01.2017
privind utilizarea definitiva a sumei de 592.569,90 lei din excedentul anual a bugetului local, 
rezultat la incheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru acoperirea deficitului bugetar al secţiunii 
de dezvoltare 2016.

Consiliul Local al comunei Soars , întrunitjn şedinţa de indata din data de 06.01.2017,
Având în vedere referatul Primarului Comunei Soars-dl Timiş Danut-Ioan 

nr.24/04.01.2017,
Ţinând cont de prevederile art.19 alin.2 si art.58 alin. 1 lit.c din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, de art.36 alin.4 ale Legii nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Soars,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba utilizarea definitiva a sumei de 592.569,90 lei din excedentul anual al 
bugetului local, rezultat la incheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru acoperirea deficitului 
bugetar al secţiunii de dezvoltare 2016.

Art.2.- Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Soars prin aparatul de specialitate.

VIZAT,
SECRETAR,

Hotararea a fost adoptata in cadrul şedinţei de indata din data de 06.01.2017 cu un număr de
11 consilieri in funcţie din care..<0.... prezenţi

voturi pentru din
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HOTĂRÂREA Nr. 3 din 06.01.2017
privind utilizarea excedentului anual al bugetului rezultat incheierea exerciţiului bugetar al

anului 2016

Consiliul Local al comunei Soars , întrunit în şedinţa de indata din data de 06.01.2017,
Având în vedere referatul Primarului Comunei Soars-dl Timiş Danut-Ioan 

nr.24/04.01.2017,
Ţinând cont de prevederile Legii nr.339/2015-legea bugetului de stat pe anul 2016, art.58 

alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, de art.36 alin.4 ale Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Soars,
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l - Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului rezultat incheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016 in suma de 2.162.733,36 lei după cum urmeaza:
-2.162.733,36 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 
veniturile si cheltuielile secţiunii de funcţionare si dezvoltare in anul curent.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Soars prin aparatul de specialitate.

Hotararea a fost adoptata in cadruţ şedinţei de indata din data de 06.01.2017 cu un număr de
11 consilieri in funcţie din care........ prezenţi.

voturi pentru din


