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HOTARAREA NR 01

din 08.01 .2018

privind: aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de
excedent al bugetului local pe anul 2017
Iniliator: CArjeu Vasile, primarul comunei Corod,judelul Galali;
N r. de in reg istrare gi data depunerii proiectu u i : 1 00i06. 0 1 .2017',
I

Consiliul local al comunei Corod,judetul Galati,intrunit in gedinla extraordinard
din 08,01 .2018
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Corod,dl CArjeu Vasile, inregistrat la
nr.30/03.01 .2018
-Rapoftul Biroului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat la nr.37 din 03.01 .2018;
AvAnd in vedere prevederile legale,respectiv:
-Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr.3.244 din 1g decembrie 2017 pentru
aprobarea Normelor metodoloqice privind incheierea gxerciliului bugetar al anului
2017;
- art. 39,alin. 1 lit."c" din Legea contabilitafii nr. 82 din24 decembrie 19g1
(.republicatd.)modificatd 9i completatd ulterior;
-art.58,alin.(1),lit. "a" gi lit."c" din Legea nr.273129 iunrie 2006 privind Finanlele Publice
Locale,cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
-art.36 alin.(4),lit."a" din Legea nr.21512001,privind adnninistra(ia publica
locald,republicatd in 2007,modificatd 9i completatd ulterior;
In temeiul art. 45, alin. (2), din Legea nr.215 dinr 2001 privind administralia
publicd locald, republicati Tn anul 2007,modificatd gi completati ulterior;

HOTAnAgTE:
Art.1 .- Se

aprobi trecerea vdrsdmintelor din secfiunea de dezvoltare in cea de

funcfionare, si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului
local pe anul2017 , in suma de 115085.64 lei;
Art.2.-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
imputernicegte primarul comunei Corod,judelul Galali prin Biroul de specialitate;
Art.3.- Secretarul comunei Corod, judetul Galali, asigurd transmiterea gi
comunicarea prezentei hotdrAri prin Comparlimentul Rela[ii cu Publicul,
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Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea
2l5l200l privind Administratia Publica Locala, republicata, modificata si completata ulterior.
arul comunei Corod, prezinta un proiect de hotarare oportun,temeinic si legal,care
cbrecta incadrare a starii de fapt si legalitatea in conformitate cu prevederile art.58 alin.(l)
litera "c" din Legea 27312006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
Deasemenea ,se are in vedere art.39 alin (1) litera "c" din Legea contabilitatii nr. 8211991
In aceste conditii, se propune spre aprobare trecerea vars intelor din sectiunea de dezvoltare
in cea de functionare, si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local,
in suma de 115085.64 lei.
Avand in vedere actele normative mentionate si in temeiul ar1.46 dinlegea 21512001privind
ia Publica Locala, republicata, modificata si completata ulterior, proiectul de hotarare este
ecesar si indeplineste condjitiile legale pentru a fi prezentat spre analiza si deliberare in

s

nta Consiliului Local Corod.
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COMISIA DE SPECIAL|TATE Nr.1
PENTRU AGRICULTU RA,ACTIVITATI
ECONOMICO-FINANCIARE, PROTECTIE MEDIU
SI
TURISM

RAPORT DE AVIZARE
Din 05.01 .2018

art.54,alin.4 si 5 din Legea
republicatd in 2007,modificatd
9i
unit in gedintd pentru a analiza
se dezbaterii consiliului local.
lizd gi avizare cuprinde:
,

Proiectul de hotdrare privind aprobarea acoperirii
definitive a deficitului sectiunii de
dezvoltare din contul de excedent al bugeturui
roJ pe anut 2017.
In urma dezbaterilor avute comisia de specialitate
nr,1 a hotdrat cu 5 voturi
,,pentru"-avizdnd favorabil proiectul de hotdrdre in
a propusa.
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