ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
CU PRIVIRE LA A C O P E R I R E A DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL
B U G E T U L U I LOCAL A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
SURSA A IN SUMA 920779.20 LEI
Consiliul Local al comunei

Iancu Jianu

intrunit in şedinţa ordinara din data de 09.01.2017

Tinand cont de prevederile art 58 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice
locale . cu modificările si completările ulterioare , coroborate cu prevederile O.M.F.P.nr
2890/21.12.2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2016 . capitolul V punctul 5.13.3 . litera b , faptul ca in anul 2016
s-a utilizat
din excedentul anilor precedenţi suma de 920779.20 lei pentru investiţiile aprobate prin
programul de investiţii pe anul 2016 ,se impune acoperirea definitiva a excedentului anilor
precedenţi cu suma mai sus menţionata de 920779,20 lei .
Având in vedere raportul de specialitate cu nr.23/05.01.2017 al Compartimentului
contabilitate prin care se justifica necesitatea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anui
2016 secţiunii de dezvoltate . din excedentul bugetului local-. indeplinindu-se astfel prevederile
legale .
Avizele comisiilor de specialitate nr.103,104,105/09.01.2017.
In baza art 36 (2) lit ..IV . (4) lit „ a " si (9). art 45(2) si art 115(1) lit b din Legea nr 215
/2001 . legea administraţiei publice locale . republicata . cu modificările si completările
uherioare
H O T Ă R Ă Ş T E :
I

ART. 1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare sursa A. in suma de 920779.20 lei .
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica :
Instituţiei Prefectului Olt
Primarului Comunei lancu Jianu
Comparlimentului Contabilitate pentru ducere la indeplinire
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Adoptata in şedinţa publica din 09.01.2017 cu un număr de 11 voturi din totalul de • 11 consilieri
prezenţi

