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Hotirirea nr. 312015
privind aprobarea deficitului secJiunii de dezvoltare p6ni 1a data de 9.0 I .20 1 5

coNsll.rilr, r,ocAl. AL coMUNU LEICANI, legal constituit, ?ntrunit la
lucrdrile qedinlei ordinare din data de 29 ianuarie 2015,

Avflnd in vedere:
- Extrasul de cont qi proiectul de hotdr6re nr.56712015 cu privire la aprobarea reintregirii excedentului bugetar pe anul

2014,proiect ini{iatde primarul comunei, domnul Turcu Stelian, intemeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legeanr.
215/2001 a administraliei publice locale, republicatd;

- referatul nr.5631 26.01.2015, intocmit de d-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil,
privind aprobarea reintregirii excedentului anului precedentcu sumele repartizate din acesta, in cursul anului 2014, in
temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale, republicatS;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul consiliului local
Lelcani pentru proiectul de hot6r6re mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 Si 54 alin.(4) din
Legea nr. 21512001a administraliei publice locale, republicat[;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotlrdri al secretarului comunei Le{cani, jr. Irimila Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art. 1lJ lit.-a- din Legea nr.
21 5 /2001 a administra{iei publice locale, republicatd;

- bugetul local al comunei pe anul 2014 aprobat prin HCL nr.l2l20l4;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administra{ia publici local6;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea privind bugetul de stat pe anul
2014;Legea27312006 privind finanfele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Ordinul MFP
nr.2020 din 19.12.2013 privind Normele metodologice nr.l780l20l4 privind incheierea exercifiului bugetar al
anului 2014, art.5.13.2;

In temeiul art.45 alin.1 si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.Z15l200l privind administratia publica locala,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd deficitul secliunii de dezvoltare, in sum5 de 4.127,51 lei, pind la data de
9.01.2015, conform Normelor metodologice nr.17801l9.12.2014 privind incheierea exerciliului
financiar al anului 201 4.

Art.2 Compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei va adduce la indeplinire
prevederile pr ezentei hotdr6ri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor sau
compartimentelor vtzate qi Instituliei Prefectului Judelufui Iaqi.

O copie a prezentei hotf,rdri va fi afiqatf, la sediul consiliului local pentru a fi adusl la cunogtinla publicS.
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