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A CONSILIULUI LOCAL

Cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local , a deficitului
sectiunii de dezvortare inregistrat ra finere anurui 20r6

Consiliul Local Danes , astazi 5.01.2017 in sedinta ordinara de lucru
;
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de catre d-na contabil
cu privire la aprobarea deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat
sub
nr' 10 0331 28-12.2016 precum si expunerea de motive a initiatorului
proiectului inregistrata sub nr. l0 0221 2g.12.2016
Avand in vedere Ordinul Ministerului de Finante nr.2890121.12.2016 cu
privire la normele metodologice pentru inchiderea exercitiului bugetar
al
anului 2016 si stabilirearezultatului executiei bugetului local pent-ru anul
2016 respectiv art5.13 stabilirearezultatului executiei bugetului local,
aft.
5 '13.2 inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare corobo*t
.u prevederile
art. 5.13.3 .2 ;
Avand labaza avizul comisiei de specialitate ;
In temeiul art36 , alin.4lit. a coroborat cu art.27 si art.45 alin.2 lit.et
din Legea nt.21512001 republicata , privind administratia publica locala
,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
ART.I: Se aproba ca acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
,

a deficitului sectiunii de dezvolatare inregistrat la finele anului 6ugetar 2016
in suma de 1 386 000 lei
ART.2 : De executarea prezentei hotarari se incredi nteazaprimarul comunei
Danes , judetul Mures .
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cu privire

HOTARARE

A CONSILIULUI LOCAL

la aprobarea deblocarii contului excedentului bugetar
affatladispozitia Consiliului
local pentru acoperirea unor goluri temporare de casa
poiupu."a in cursul anului bugetar 20 1 7

".

Consiliul Local Danes , astazi 5.01.2017 in sedinta ordinara de
lucru ;
Avand in vedere raportul de specialitate al d-nei contabile cu privire
la
aprobarea deblocarii contului excedentului bugetar aflat la
dispozitia
consiliului local pentru acoperirea unor goluritemporare de casa ce pot
aparea in cursul anului bugetar 2017
Avand in vedere prevederile art.58 alin.1 lit din Legea nr . 27312006
privind finantele publice locale , modificata si comp letati
;
Avand in vedere Ordinul Ministerului de Finante nr.2890121.12.2016
cu
privire la normele_ metodologice pentru inchiderea exercitiului
bugetar al
anului 2016 si stabilirearezultatului executiei bugetului local pent"ru
anul

20t6

Avand labaza avizul comisiei de specialitate
;
In temeiul art.36 , alin.4lit. a coroborat cu art.27 si art.45 alin.2lit.a
din Legea nr.21512001 republic ata , privind administratia publica locala
,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
ART. 1 : Se aproba deblocarea contului excedentului buge tar aflat la
dispozitia consiliului Local Danes pentru acoperireu uroi goluri
temporare de casa ce pot aparea in cursul anului bugetar zotl .
Art.2 : De executarea prezentei hotarari se incredi nl"uruprimarul
comunei Danes , judetul Mures
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HOTARAREA Nr. 3 din data de: 05.01.2017
HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL
privire
Cu
la aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar
2017-2018 de pe raza comunei Danes

Consiliul Local f)anes, astazi 5.01.2017 , in sedinta ordinara de lucru ;
Avand in vedere adresa nr. 1010/ 9.12.2016 primita de la Inspectoratul Scolar
Judetean Mures precum si adresa nr.l552l 13.12.2016 a Scolii Gimnaziale
,, Cornel Regman, f)anes
Tinand cont de prevederile art.61 din Legea Educatiei nr.ll?0l l cu
modificarile si completarile ulterioare I
In temeiul art.2l din Ordinul nr. 577712016 al ministrului educatiei nationale
si cercetarii stiintifice pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat;
ln baza avizelor favorabile a comisiilor de specialitate ;
In temeiul art.36 , alin.(2) lit. *d" si alin. (6) coroborat cu art.49 si
art.45 alin.(l) din Legea nr.21512001 republicata , privind administratia
publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art. I : Se aproba reteaua de invatamant preuniversitar de stat pentru anul

scolar 2017-2018 de pe raza comunei Danes conform anexei I parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2 : f)e executarea prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Danes, judetul Mures.
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