
 

HOTĂRÂREA Nr.11 
din  15 februarie 2017 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni,la sfârșitul  

exercițiului bugetar al anului 2016 
Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă extraordinară la data de 

15.02.2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 377/13.02.2017  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.376 din 13.02.2017 prin care 

compartimentul contabilitate  propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, 

la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2016; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- contul de execuţie întocmit de Trezoreria Chişineu Criş la data de 31 decembrie 2016;   

- prevederile art.13, art.58 alin.(1) și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele            

publice locale, actualizată;  

- cap.V pct.5.13 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2890/21.12.2016 - pentru 

aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 

- prevederile art.36 alin.4 lit.a), și ale art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația public locală republicată și actualizată.           

Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 10 în 

funcţie. 

În temeiul art. 45 alin (1)   din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, la sfârșitul 

exercițiului bugetar al anului 2016 cu suma de  2.747.420,40  lei din excedentul bugetar  

rezultat în anul anterior. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce 

la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro 

şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 
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