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  HOTĂRÂREA NR. 1 

din   7  ianuarie 2016 

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 a secţiunii de 

dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent 

Consiliul Local Ibăneşti, Judetul Mureş, 

 

                                Văzând  Expunerea de motive nr. 30/05.01.2016  a Primarului la proiectul de 

hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 a secţiunii de dezvoltare din excedentul 

bugetar al anului precedent, precum şi avizele comisiei de specialitate,  

                                Având în vedere prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile OMFP 

nr.4075/18.12.2015  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2015,  

                                 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (4) şi ale art.45, alin. (2) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

                                                                HOTĂRĂŞTE:  

                        Art.1. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 al secţiunii de dezvoltare în 

sumă de 3.372.847,81 lei, din excedentul bugetar al anului precedent.  

                         Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Financiar Contabil, din 

cadrul Consiliului local Ibăneşti, Judetul Mureş.  

 
 
   PREŞEDINTE  SEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează  
                                                                                                                   P. SECRETAR,  
         MATEI EUGEN                                                                 POP ELENA-MARIA 
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Nr.30/05.01.2016  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015, a secţiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetar al anului precedent 

 

  

                    Potrivit OMFP nr.4075/18.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 şi ţinând seama de prevederile articolului nr.58, alin (1) din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul 

anual al bugetului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după achitarea plăţilor 

restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se poate utiliza în baza Hotărârii Consiliului 

Local pentru acoperirea eventualului deficit la sfârşitul exerciţiului bugetar.  

                   Ţinând seama de cele de mai sus, propunem aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 

2015 a secţiunii de dezvoltare, în sumă de 3.372.847,81 lei.  

                   Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.  

 
                                                           PRIMAR , 
                                                 DAN  VASILE  DUMITRU 
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Raport al compartimentului financiar contabil 

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015, a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 

precedent. 

                    Potrivit OMFP nr. 4075/18.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 şi ţinând seama de prevederile articolului nr.58, alin (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul 

anual al bugetului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului şi după achitarea plăţilor 

restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se poate utiliza în baza Hotărârii Consiliului 

Local pentru acoperirea eventualului deficit la sfârşitul exerciţiului bugetar.  

                   Avind in vedere executia  la 31.12.2015 pe cele două secţiuni,  propunem acoperirea 

deficitului bugetar pe anul 2015 în sumă de 3.372.847,81 lei din excedentul anului precedent . 

 

 

 

                                                                          Intocmit, 

                                                                  Gliga  Delia  Maria 
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