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Hotlrirea nr. 70 12016

privind aprobarea deficitului sec{iunii de dezvoltare a Comunei Lefcani

?n

anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMIINEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la
lucrdrile gedinfei ordinare din data de 21 decembrie 2076:,

-

Av6nd in vedere:
Extrasul de cont qi nota de fundamentare r.1016212016 cu privire la aprobarea reintregirii excedentului bugetar pe
anul201,6, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din t-egea

nr.2l5l200laadministra!ieipubliceloca1e,republicatd;

referatul nr.1076212016, intocmit de d-ra Dram Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil, privind
aprobarea reintregirii excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, in cursul anului 2016, in temeiul
prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finan{e din cadrul consiliului local
Lelcani pentru proiectul de hotdrAre mai sus menlionat, aviz ernis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(,1) din
Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale, republicati;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotirdri al secretarului comunei Le{cani, jr. Irimila ValiClaudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l17 lit.,,a,i din Legea nr.
2151200L a administraliei publice locale, republicati;
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd local6:

examinfind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea privind bugetul de stat pe anul
2016; Legea 27312006 privind finanfele publice locale cu modificErile qi Completdrile ulterioare; Irgea
fi nanlelor publice nr.50012002;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215l2}0l privind administratia publica locala,
republicatd, cu modificdrile qi completlrile ulterioare

HOrAnAgrr:
Art.l

deficitul sec{iunii de dezvoltare a Comunei Lelcani in anul 2016, in sumd
de 539.155,16 lei, conform Normelor metodologice privind incheierea exercitiului financiar al anului
Se insugegte

2016.

Art.2 Compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei va adduce la indeplinire

prevederile prezentei hotdrdri.
Art.3 Secretarul comunei va comunic a prezerrta hotarare primarului, tuturor structurilor sau
compartimentelor vizate qi Instituliei prefectului Judelului Iagi.
O copie a prezentei hotdrAri va

fi afi$atd la sediul consiliului local pentru a fi

adusd la cunoqtinld publicd.
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