ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2014
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava, având in vedere:
expunerea de motive prezentată de domnul Grădinariu Toader, primarul comunei Hârtop
înregistrată cu nr. 3865 din 23.12.2014;
- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat cu nr. 3866 din 23.12.2014;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărire
comunală, protecţia mediului;
- raportul de avizare al Comisiei, pentru administraţia publica locala, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate si familie, munca şi protecţie
sociala, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, turism si sport ;
- prevederile art. 58 alin. 1 lit. „a”, „c” din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederilor pct.5.13.3, lit.b), din Ordinul Ministerului Finanţelor publice nr. 1780/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4),litera “a”, art.45 alin.(2) lit. “a” din Legea 215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Hârtop a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 în sumă de 405.160,37 lei.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al comunei Hârtop, aferent anului 2014 pentru
acoperirea golurilor temporare de casă în sumă de 34.736 lei.
Art.3. Primarul comunei Hârtop in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul
financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului prin afişare la sediul
primăriei.
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