ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 1/20.01.2017
privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local
a deficitului sectiunii de dezvoltare
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă de indata, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei.
- art. 58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale
- pct. 5.13.3 (1) lit. b), din Normele Metodologice privind incheierea exercitiului
bugetar pe anul 2016 aprobate prin Ordinul nr. 2890/2016 emis de Ministerul
Finantelor Publice;
În baza art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 63
alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. 4) lit. b), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEII adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei provenita din sursa:
„Sursa A 1.611.300,14 lei” si;
„Sursa E 56.000 lei”
Provenite din excedentul anilor precedenti ai bugetului local pentru acoperirea definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la sfarsitul anului 2016;
Art. 2. - Se aproba acoperirea golului de casa la Alimentarea cu apa respectiv plata impozitului
pe profit in suma de 5.000 lei.
Art. 3. - Se imputerniceste primarul comunei Frecatei, jud. Tulcea si compartimentul buget
contabilitate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;
Art. 4. – Prezenta hotarare se comunica. In mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, primarului comunei Frecatei, comp. buget-contabilitate, Prefectului Judetului Tulcea
si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii.
Hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, --„împotrivă”, --„abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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