ROMANIA
JADETUL IASI
CONSILIAL LOCAL AL COMUNEI SINESTI

HOTARAREA Nr. 2
prtvinrl aprobaret ncoperirii din excedentul bugetulul local s deJicitului snuul (tl secliunii de dezvollare
pentru anul 2016
Consiliul local sl comunei SineSti' judelul IaSi'
Avdnd tn vedere:
- Expunerea de motive nr,6485/30.12,2016, tntocmitir de domnul Holicov Pelru, primsr sl conrunei
judelul
IaSi, prin care srsta necesltatea aprobdrii acoperirii de/icitului anual din excedentul
SineSti,
bugetului local - anul 2016;
- Raportul de specialilate al compartimentuluifinancisr contabil, tnregistrat sub nr,6484/30.12.2016,
pentru Proiectul de hofirire iniliat, privind aprobarea acoperiril deJicitului enual din excedentul bugetultti
Iocal - anul 2016:
Vuzand uvizelefnvorabile ule Comisiilor de specialitate din cqdrul Consiliului locsl al comunei SineSti.,
judelul lagi;
Tinund seuma de prevederile:
- Ordinului Ministerului Finanlelor Publice nr.2890/21.12,2016 penlru aprobarea Normelor melodologice
privind exerciliul bugetar al anului 2016, Cap. V - inchelereu execuliei bugetelor locale Si operaliuni
specifice unitdlilor sdminislrutive tertoriale; pct.5,13,2 - Inchidereu executiei sectiunii de dezvoUate,
- Legii nr.273/2006 privindtinanlele publice locale, cu modi/icdrile Si completdrile ulterioare'
In buzu clispozitiilor arl,36, alin,l si alin.2,lit. b, alin (4),lit, n si in temeiul art.45, alin (1) si nrl,1l5,
atin (1), lit. b din din Legea nr.215/2001 privind tdministralfu publicd locnld, republicata, cu morli/icrTrile Si
completdrile

ulterioare;

HorAru{srn:

1 Se aprobd acoperireft deJinitivd din excedentul bugetului locsl al anului 2016 a deJicitulr'ri
secliunii de dezvohare tn suma de 71.874,31 lei;
Arl, 2 Primarul prin comparlimentul de resort yu duce ln indeplinire prevederile prezentei lrolsrsri,

Art.

Art, 3 Secretsrul vn aduce la cunostinta publlca prezentu hotarare prin afisare la sediul propriu si o vtt
comunica cdlre:
-Primsrul comunei Sinestl spre stiinla
- C omp u timen t ul Jin an cisr c o nlab i I sp r e s t i i nt a s i c o nfo r mar e,
-Trezoreriei oras Tg Frumos;
-Instituliei Prefectului judelului IoSi , penlru controlul legalildlil'
-
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