
        ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A    Nr.1/2016 
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului 

sec iunii de dezvoltare la sfâr itul anului 2015 si acoperirea definitiva din excedentulț ș
anilor preceden i  bugetului activită ilor finan ate din venituri proprii a deficituluiț ț ț

sec iunii de func ionare la sfâr itul anului 2015ț ț ș

Consiliul local oră enesc  Borsec.ș
Având în vedere raportul  de specialitate al  compartimentului de

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Luând  în  considerare  prevederile  art.  58(1)  lit.c)  din  Legea  nr.

273/2006 privind Finan ele Publice Locale precum şi prevederile cap. V, pct. 5.13 siț
cap.  10  pct.10.5  din  Ordinul  Ministrului  Finan elor  nr.  4075/18.12.2015  ț pentru
aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerci iului  bugetar  al  anuluiț
2015

Văzând  avizul  favorabil  al  comisiei  buget-finanţe,  din  cadrul
Consiliului local.

În temeiul dispoziţiunilor  art.39 (1), art.36 alin (2), lit.b),alin (4)
lit.a), art 39 (1) şi art.45 (1), (2), lit.a), din Legea nr.215/2001 republicată în 2007
modificat  si  completat  privind  administraţia  publică  locală  şi  cu  respectarea
prevederilor  Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa  decizională   în  administraţie
publică, , modificat si completat în 2013

H O T Ă R E Ş T E:

                      Art.1.   Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sec iunii deț
dezvoltare al bugetului local  ( sursa de finantare A) în suma de843.167,95 lei la
sfâr itul anului 2015 din excedentul bugetului localș
         Art.2.   Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sec iunii deț
func ionare al bugetului  activită ii finan ate integral din venituri proprii  ț ț ț ( sursa de
finan are Eț ) în suma de 105.464,93 lei la sfâr itul anului 2015 din excedentul anilorș
preceden i al bugetului activită ilor finan ate integral din venituri propriiț ț ț
                              Art.3 Prin grija secretarului Unită ii Administrativ Teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul ș ț ș
primăriei.

           Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredin ează Primarul localită ii precum şi compartimentul de resort din cadrul ț ț
aparatului de specialitate a primarului. 
                              Art.5 Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:
                                        Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativț

   Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.

Borsec, la  22  ianuarie 2016

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
    Benkes Zsolt  
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