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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de funcţionare a bugetului local al Comunei Canesti
pentru anul 2017 din excedentul anilor precedenţi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU :
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr.
206 din 23 ianuarie 2018 ;
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate ,
înregistrat la nr. 207 din 23 ianuarie 2018 ;
- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrate la nr. 214/215/216 din
24 ianuarie 2018 anexate la hotărâre ;
- prevederile art. 1 din Dispozitia primarului comunei nr. 28 din 16 ianuarie
2018;
- prevederile art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 20 martie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al localitatii pe anul 2017 ,
modificata si completata ;
- prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale , adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ;
In baza prevederilor : punctul 5.13.3.(1) lit.b) din Ordinul 3244/19.12.2017 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2017;
- art. art. 58 alin.(1) lit.a) şi c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 , alin. (2) si art. 1.166 si urmatoarele din LEGEA nr. 287 din
17 iulie 2009*) (*republicata*) privind Codul civil ;
- prevederile art. 120 si art. 121, alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei ,
republicata ;
In temeiul : art. 36 , alin. (2) , lit. „b” , alin. (4) , lit. „a” , art. 45 , alin. (1) coroborat
cu prevederile art. 115 , alin. (1) , lit. ’’b’’ alin. ( 3 , 4 , 5 , 6 si 7 ) din Legea nr. 215 /
2001 privind administraţia publică locală (*actualizata*)(*republicată*) modificata si
completata :

HOTĂRĂSTE:
Art.1 Se Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a
bugetului local al comunei Ccanesti pe anul 2017 în sumă de 130.414,31 lei
din excedentul anilor precedenţi.
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Art.2 Se aprobă reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate
din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă
ale secțiunii de funcționare , cu suma de 132.000 lei , *40.18

Art.3 Se aproba reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate
din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă
ale secțiunii de funcționare cu suma de 986,75 lei . *40.11

Art.2 Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei
Hotarari.

Art.3 Prezenta Hotarare se comunică :

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau ;

- Primarului comunei Canesti ;
- DGFP Galati – A.J,.F.P. Buzau
- Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- pe site-ul institutiei ;

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local Aurel SANDA

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna, Vasile EPURAN

4.

Nr.
Canesti , Buzău - 25 ianuarie 2018 ;
„Aceast proiect de hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta
din data de 25 ianauarie 2018 , cu respectarea prevederilor art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata si actualizata cu un numar de 9 voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si
„–„ impotriva din numarul total de 9 consilieri locali în funcţie , si 9 consilieri prezenti la sedinta „;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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