
ROMANIA

fudelul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

Hotir6rea nr.l /2O18
cu privire la acoperirea definitivi a deficitului bugetului local al Comunei Cimtrrzana

pe anul 201.7 din excedentul bugetar al bugetului local inregistrat la finele anului 2017

Consiliul Local Clmirzana

AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive a primarului precum gi raportul de specialitate al contabilului

primiriei Cimirzana.
- Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 publicatl in Monitorul Oficial nr.

727 /L7.02.20t7
- Prevederile art.S8 alin.(lJ litera "c" din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice

locale, actualizati
- Ordonanta de urgenta nr.63/2010 pentru modificarea gi completarea Legii nr.

273/2006 privind finanlele publice locale, precum gi stabilirea unor mtrsuri financiare
- Prevederile Ordinului Ministerului Finangelor Publice nr. 3244 /2077 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2017
- Legea contabilitatii nr.82/ll9l republicata si modificata prin completarile ulterioare
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit."a" $i art. 45 alin. (1), art.49 alin. (1) 9i alin.(2),
art.115 alin.(1) lit,"b", alin.[3) lit."a" Si lit."b", art.117 alin.(1) lit."a" ti lit."f'din Legea nr.
215/2001a administraliei publice locale (r1) cu modificdrile gi completirile ulterioare,

HOTARA$TE

Art 1.

Art 2.

Art 3.

Se stabilegte rezultatul execu!iei bugetului local
acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe
bugetului local in suma de 396.016,53 lei
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrAri se
contabilul primdriei Cdmdrzana.
Hot5rArea se comunictr la lnstitulia Prefectului - fudetul Satu Mare, primarului gi
contabilului primiriei Clmirzana

Cimirzana Ia: 04.01.2018

Pregedinte de ;edinle,

pe anul ?0t7 in vederea
anul 2017 din excedentul

incredinfeazi primarul gi

consilier,
Todici Roxana

Contrasemneaze,
Secretar cu atributii delegate,

Bura Maria-luliana

&rlt

Prezenta hotirare a fost adoptattr cu respectarea prevederilor arL 45 din Legea 215/2001 (r1), modificag gi completati
Nr. total consllieri tn funcfie: 10
Nr. total consilieri prezenti: 6
Nr, total consilie absenli: 4
Voturi pentru: 6
Voturi lmpotrive: 0
Ablineri:0
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