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Nr. 2  din 14.01.2013

PROIECT DE HOTARARE
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a

deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012

     Consiliul local Fierbinti-Tg, judetul Ialomita;
     Avind in vedere:
      -   ORDINUL  nr.  1.720  din  17  decembrie  2012  pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  privind  încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2012;
  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- referatul  nr 177 din   14.01.2013  al serviciului de contabilitate;
- prevederile art. 36 alin. 4 lit. a  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata,  cu  modificarile si completarile ulterioare;
       In temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

  H O T A R A S T E :

Art.  1.  Se  aproba acoperirea  definitiva  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 cu suma de 1449581,47 lei, conform
anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2. Primarul  si  biroul  de  contabilitate  vor  duce  la  indeplinire  prevederile
prezentei hotarari.

                                    PRIMAR,                          Avizat,

                                                              Secretar,

               IUSEIN IUKSEL                               AUREL MATACHE
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HOTARARE
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a

deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012

     Consiliul local Fierbinti-Tg, judetul Ialomita;
     Avind in vedere:
      -   ORDINUL  nr.  1.720  din  17  decembrie  2012  pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  privind  încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2012;
  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- referatul  nr 177 din   14.01.2013  al serviciului de contabilitate;
- Avizul nr. 117 din  14.01.2013 al Comisiei de buget-finante;
- prevederile art. 36 alin. 4 lit. a  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata,  cu  modificarile si completarile ulterioare;
       In temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

  H O T A R A S T E :

Art.  1.  Se  aproba acoperirea  definitiva  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 cu suma de  1449581,47 lei, conform
anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2. Primarul  si  biroul  de  contabilitate  vor  duce  la  indeplinire  prevederile
prezentei hotarari.

                  PRESEDINTE, Contrasemneaza,
            

SECRETAR,

                                       MINEA ADRIAN                                   MATACHE AUREL

Adoptata la Fierbinti-Targ

Astazi   22.01.2013
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