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Hotirirea nr. I 12019
privind acoperirea definitiv[ a deficitului pe anul 201 8

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
'' $edinlei ordinare din data de 3 1 ianuarie 2018,

.

AvAnd in vedere:

- Avdnd in vedere referatul nr. 30/3.01 .2019 intocmit de inspector Dram Ana privind insuqirea deficitului in
anul 2018;

- Avand in vedere prevederile ORD. 3809118.12.2018-privind aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, pct.5.15.3 lit.b alin.(2) a normelor de inchidere "Pe baza
hotararilor autoritatilor deliberative sau a dispozitiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei
careia i s-au delegat aceste atributii, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiuniea de

acoperire definitiva a deficitelor sectiunii respective, pe boza de note contabile",
- Avand in vedere prevederile Legii nr.27312006 - Legea finantelor publice locale modificata si

actualizata, art 58
- (1.4) Acoperirea definitivd la sfarqitul anului, a eventualelor deficite ale secliunilor de funclionare Si

dezvoltare, dupd caz, se poate face in baza dispoziliei ordonatorului principal de credite, sau persoanei
cdreia i s-au delegat aceste atribulii, atunci cdnd deficitul rezultat la sfdrSitul exerciliului bugetar, este mai
mic sau egal cu sumele aprobate tn baza hotdrdrilor autoritdlilor deliberative pentru destina[iile prevdzute
la alin. (1) lit. a) si b).

- Avand in vedere prevederile Legii nr.50012002 -Legea finantelor publice;
- avizll favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul consiliului local Letcani pentru

proiectul de hot[rdre mai sus menJionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 Si 54 alin.(4) din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatS;
- avizul, favorabil cu privire la legalitatea adopt5rii prezentei hot[r6ri al secretarului comunei Le]cani, Irimita Vali-Claudia, prin

contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art. I 17 lit."d' din Legea nr, 21512001 a administra{iei publice
locale, republicatd;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizional6 in administralia public[ locald;
examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea privind bugetul de stat pe anil 2017;

Legea 27312006 privind finan{ele publice locale cu modific[rile qi completdrile ulterioare,Legeanr.50012002 a finantelor
publice;

In temeiul art.45 alin.l si art.1l5 alin.l lit.b din Legea nr.2l5D0M privind administratia publica locala,

republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare

HOTARA$TE:



Art.l Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului la sectiunea de dezvoltare a U.A.T. COMLTNA
LETCANI, in anul 2018, in suma de 987.308,40 lei, din excedentul bugetului local an.20l7,la data de
9.0t.2019.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, compartimentul financiar-contabil, institutiile si
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, futuror structurilor
vizate 9i Instituliei Prefectului Jude{ului Iagi .

O copie a prezentei hot6rari va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cuno$tinlA publicl.

Data astazi: 31.01.2019
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