
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunilor de funcționare și dezvoltare 

la data de 31 decembrie 2016 din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere  expunerea de motive  a  primarului  comunei  Şaru Dornei,  privind aprobarea

acoperirii definitive a deficitului secțiunilor de funcționare și dezvoltare la data de 31 decembrie 2016 din
excedentul bugetului local al anilor precedenți, înregistrată sub nr. 8730 din data de 23.12.2016, raportul
compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr. 8810 din data de 29.12.2016 şi raportul de avizare
al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  turism,  servicii  şi
comerţ, înregistrat sub nr. 70 din data de 05.01.2017;

În conformitate cu prevederile pct. 5.13.3, alin.(1), lit.b) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
nr. 2890 din 21 decembrie 2016 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind încheierea
exercitiului bugetar al anului 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. (2), litera. “b”, alin. (4), litera „a”, art 45, alin. (2), lit. “a”
şi   art.  115,  alin.(1),  litera  “b”  din  Legea  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 4929,15 lei

și  a  deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  în  sumă de 462991,54 lei,  la  data  de 31 decembrie  2016 a

bugetului local al comunei Șaru Dornei.

Art.2. Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
    Rusu Dragoș-Ion          Secretar,

                                     Ştefan Negrea
                          

Şaru Dornei, 06.01.2017.
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