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Hotirirea nr. I /2020
privind acoperirea definitivi a deficitului pe anul 2019
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Avflnd in vedere:

- Avdnd in vedere referatul nr. 100/06.01.2020 intocmit de inspector Dram Ana privind insusirea deficitului
in anul 2019;

- Avand in vedere prevederile ORD. 3751124.12.2019 -privind aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, pct.5.17.3 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 baza de note contabile",

- Avand in vedere prevederile Legii rr.27312006 - Legea finantelor publice locale modificata si
acfrnlizata, art 58

- (1 4) Acoperirea definitivd la sfarSitul anului, a eventualelor deficite ale secliunilor de funclionare qi
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 r;ezultat ta ffirSitul exerciliului bugetar, este mai
mic sau egal cu sumele aprobate tn baza hotdrdrilor autoritdlilor deliberative pentru destinaliile prevdzute
la alin. (1) lit. a) si b).

- Avand in vedere prevederile Legii nr.500/2002 -Legea finantelor publice;
- avizul nr.89012020 al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul

consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdrAre mai sus menlionat, aviz , emis in temeiul prevederilor
art.136 alin.(6) din OUG nr. 5712019 - Codul administrativ

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Lelcani,
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art. 140 alin.(l) ;i art.243
alin.(l) lit.,,a" din OUG nr.5712019 - Codul administrativ ;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publici local6;
examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea privind bugetul de stat pe anttl2019;

Legea27312006 privind finanfele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legea nr.50012002 a finantelor
publice;

In temeiul art.l96 alin.l si art. 240 alin.(l) din OUG nr. 5712019 - Codul administrativ,

HorAnAgrr:



Art.l Se aprobd acoperirea definitivd a deficitului la sectiunea de dezvoltare, buget local
al U.A.T. COMUNA LETCANI, in anul 2019, in suma de 779.225,65 lei, din excedentul
bugetului local an precedent.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, compartimentul financiar-contabil, institutiile si
structurile vizate vor aduce la indeplinire prevederile prezenteihotarari.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor
sau compartimentelor vizate qi Instituliei Prefectului Jude{ului Iaqi .

O copie a prezentei hotdrdri va fi afiqatf, la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cuno$tinta publicA.

Data astazi: 30.01.2020

Pregedintele qedinlei,

Mihail-Sebasti
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