
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 1 din 8.01.2018

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului
local pe anul 2017 din excedentul bugetului local al anului precedent

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de
Jos, înregistrată la nr. 54 din 5.01.2018;

- Raportul Compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale și achiziții
publice din cadrul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la
nr. 56 din 5.01.2018;

- Raportul Comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului local al
comunei Pîrteştii de Jos,jud.Suceava prin care avizează favorabil acest proiect de
hotărâre

- Bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava pentru anul 2017, aprobat
prin HCL nr. 12 din 23.03.2017, modificat prin HCL nr. 18 din 30.05.2017 și
rectificat prin HCL nr. 26/31.07.2017, HCL nr.28/29.08.2017, HCL nr.33 din
28.09.2017, HCL nr. 37 din 27.10.2017 și HCL nr.45 din 27.11.2017;

- Prevederile art 5.13, subarticolul 5.13.3. alin (1) lit.a) și b) din Ordinul Ministerului
Finanțelor Publice nr. 3.244 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu modificările
și completările ulterioare;

- Prevederile art. 58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2017, din excedentul bugetului local al anului precedent, în
suma de 619 988,71 lei.

Art.2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, în calitate de ordonator principal de
credite, prin Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale și achiziții
publice din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Sava Ilie
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