
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
JUDEŢUL IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă  a deficitului secţiunii de dezvoltare  pe anul 2016 din excedentul

bugetului local al anului 2015
     

In conformitate cu:

- art. 36, alin (4), lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
-  prevederile Ordinului 2890/21.12.2016 si a Normelor Metodologice privind inchiderea exercitiului
bugetar al anului 2016, pct. 5.13.2.2 lit b) şi pct. 5.13.3. alin. (1) ,  
-  prevederile  art.  57,  58 lit.  c)  ,  70,  73 din Legea 273/2006,  privind finantele  publice  locale  ,  cu
modificarile si completările ulterioare,

Având în vedere : 
- raportul de specialitate al contabilului Primăriei comunei Moldoveni, Ialomiţa , nr. 01/09.01.2017 
-avizul  Comisiei  pentru  activităţi  economico-financiare,  agricultură,  juridică  şi  de  disciplină  nr.
02/09.01.2017

  În temeiul art.45, alin.(2) lit a) din Legea 215/2001, republicată,  Consiliului Local Moldoveni , 

                                                                H O T Ă R A Ş T E  :

Art.  1. Se  aprobă  acoperirea  definitivă  a  deficitului  secţiunii  de  dezvoltare   pe  anul  2016  din
excedentul bugetului local al anului 2015 , în suma de 405.235,08 lei.

Art.2 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotarâri  se  încredinţează  compartimentul  financiar-
contabil din cadrul primăriei comunei Moldoveni, Ialomiţa.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul instituţiei si comunicată prin grija secretarului comunei
Moldoveni, Ialomiţa :

- Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate
- Primarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa
- Compartimentului Financiar Contabil  din cadrul Primăriei  com. Moldoveni,  Ialomiţa pentru

punere în aplicare

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            MARIN GHEORHE                                                               Contrasemnează ,
                                                                                                       secretar al comunei Moldoveni,

                                                                                                            Mihai Elena Georgiana 

Nr. 01
Adoptată la Moldoveni,
Astăzi, 09.01.2017

Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare. 
Nr. consilieri în functie- 9; Nr. consilieri prezenti- 9_ ; Nr. voturi pentru - 9
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