
HOTARÂREA Nr.1
Din 8 ianuarie 2016

privind acoperirea deficitului la sectiunea de functionare si
dezvoltare la comuna Treznea pe anul 2015
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA

Întrunit în ședinț ă extraordinara
Având în vedere;
-Expunerea de motive prezentata de d-ul Stanciu Emanoil-Ionel primarul comunei și

Raportul de specialitate intocmit de d-na Bogdan Monica, contabilul Primăriei inregistrat sub
nr.18/2016;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Treznea, care este
favorabil;

-prevederile OMFP 4075/18.12.2015 privind normele de incheiere a
exercitiului bugetar pe anul 2015,respectiv acoperirea deficitului pentru sectiunile de
functionare si/sau dezvoltare a unitatilor administrative teritoriale.

-prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;

-art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si
modificarile ulterioare;

- art.36,alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată cu modificările și completările ulterioare ,

HOARĂSTE :
Art.1 Se aprobă acoperirea deficitului pe anul 2015 dupa cum urmeaza:
La sursa A –sectiunea de dezvoltare – propun aprobarea virarii sumei de

2.040.804,59 lei din excedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului pe anul 2015.
La sursa E –sectiunea de functionare –propun spre aprobare virarea sumei de

30.000 lei din excedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului pe anul 2015.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul

comunei Treznea, domnul Stanciu Emanoil - Ionel.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica la :
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj ;
- DGFP SALAJ ;
- Compartimentul contabilitatedin cadrul primăriei ;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar hotarâri;
- Dosar de şedinţă
Presedinte de sedinta Contrasemneaza
DRUHORA OCATVIAN SECRETARUL COMUNEI
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