JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAT AL COMUNEI DOBA

Primarul comunei Doba, in temeiul prevede
icdrile $i completirile

n.275/2007, republicatS cu modif

DE HOT
Nr._/1{2018

PROIECT

r art.45 alin.

(6)

din Legea
erioare, propun urmdtorul :

RARE

privind acoperirea definitivd a delicitului secfiunii

pentru arlul2017

.

Consiliul local al comunei Doba,judetul Satu
, intrunit in tedin(a
extraordinari azi _
;
Avind in vedere expunerea de motive intocmiti primarul comunei Doba, judelul
Satu Mare,
in baza prevederilor att.5.13,2,1 5.13.3alin. ) si5.l5 din Ordinul MF nr.
3244
19,12.2017 privindincheiereaexercitiuluibugetar
anului 2017 ;
In conformitate cu prevederile arl20 alin. (1) lit. j)din Legea nr.273/2006 privind
finanlele publice locale , cu modificdrile $i completirile
, coroborat cu prevederile
art.36 alin. (2) litb) alin.4 lit. a) din Legea N.2t5t2}Ot a lministratiei publice locale
;
In temeiul art.45 alin.(2)lit.a), art. 115alin 1) lit. b din Legea nt.2t5/2001
)
privind administratia publicd locald, republicata, cu
ti completlrile ulterioare ,

,

I

HOTARA$TE:
Art.l. Pentru acoperirea definitivl adefi
bugetului local al comunei Doba pe anul2017 ,
cu suma de 2.739.770,41 lei, sume repartizatl din
fi nanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare.
Art.2. Primarul comunei Doba impreun5 cu
indeplinire prevederile prezenrei holarari.
Art.3.Prezenta hotfuare se comunicl ou :
Mare
A.J.F.P. Satu Mare Primarul comunei Doba .

,

,

PRE$EDINTE DE SEDINTA,

secliunii de dezvoltare al
anului precedent se reintrege$te
cursul anului 2017 pentru

iroul

contabilitate va duce la

Prefectului judetul Satu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Berintan Irina

CONSILIER

INITIATOR PROI
PRIMAR ,
Ing.M. Ghetina

r,"k

Prezenta hotArare a fosr adoptata cu resd

modificateii conpletata. Nr_ rotal consilieri locr
consilieri rbsenti_, voturi <pentru>,_ ,

funcrie

11 ,

nr.

din Legea ff21512001 , republicaB,
al consilierilor prczrnfi _, nr.total

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMLNEI DOBA

EXPUNERE DE
privind acoperirea definitiva

a

deficitului

OTIvE
ii de dezvoltarrc pentru anul 2017

La intocmirea
de hotarare nr/2018
privind acoperirea definitiva a deficitului
iunii de dezvoltare pentru anul
2017 am avut in vedere Ordinul M.F.P. nr. 3
19.12.2017 privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2017.
In cursul anului 2017 s lepartizat din excedentul
anului 2016 suma de 2.909.679,30 lei pentru
cheltuielilor sectiunii
de dezvoltare. La finele anului 2017 exceden
sectiunii de dezvoltare fiind de
169.908,83 lei , dilerenta de 2.739.770.47 ler vireaza inapoi in contul
82.A.98.97.00 pentru reintregi|ea excedentului
ului precedent.
Aceasta operatiune se e
aza pentru inchiderea
conturilor de venituri si cheltuieli ale sectiunii
dezvoltare la sfarsit de an.
Avand in vedere cele
propun aprobarea
proiectului de hotarare nr.
/2018 privind
irea definitiva a deficitului
sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017.

PRIMAR,
Ing. Mihai

