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H O T Ă R Â R E A NR 1
Din 08.01.2016
privind : acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare
Iniţiator: Ghiorghe BUTE – Primarul Comunei Scînteieşti, judeţul Galaţi;
Proiect de hotărâre nr. 2/04.01.2016;
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului nr. 2/04.01.2016
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr. 3/04.01.2016;
- avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local ;
- prevederile art. 58 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice numarul 4075/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2015, punctul 5.13.2.2 lit
b) si punctul 5.13.3 lit b)
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45, alin.(2), lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă extraordinară
în data de 08 ianuarie 2016, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, sursa de finantare „A” a
deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2015 in valoare de 886.606,96 lei.
Art.2. Primarul Comunei Scînteieşti, prin compartimentul financiar contabil va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri ;
Art. 3. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
consiliului local şi vor fi comunicate tuturor instituţiilor abilitate, în condiţiile legii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI

 …………………………….…
Elena CIUCUR

 …………………………….…
Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „ pentru ”
Numar conslieri in functie 11 ; nr. consilieri prezenţi 10

