
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL AL COMLTN'EI

BOTXLA
H o T A R.,r n n.a Nr,ll lzoro

Privind aprobarea acoperirii definitiv,o a deficitului sectiuni de dezvolta:re pe

la data de 3l.12.2015 din e:rcetendul bugetului local al anilor preceden

Consiliul local Botiza. intrunit in sedinta ordinara in data de 25.01 .2:"016l

Avand in vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei Bcttizaprivind acoperirea

deficitului sectiuni de dezvoltare pe srrrsa E la data da 31.12.2015 din excetendul buge

anilor precedenti ;

-Raportul comisiei de specialitate din ca,Crul Consiliului local, raporful contabil
compartimentului finaciar contabil a aparatului de speoilitate a primarului ;

-In conformitate cu prevederile Legiitrtr.27312A06 privnd finantele publice

si completarile ulterioare;

-In conformitate cu Legeanr.I86l20ll4 privind bugetul de stat pe anul2015i
-In conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.4075

pentru aprobarea Normelor Metodolol;ice privind incheierea exercitiului bugetar al anulu
In conformitate cu Ordinul M:inistrului delegat pentru bugetnr.72012074;
Avand in vedere Hotarea Consiliului local Botiza nr.612015 privind aprobarea

utilizarc a excetentului anual al bugeflrlui localre:ztltat la incheierea exercitiului bugetulu
incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015;

in temeiul art.36 alin. (2) lit.b si alin.(4) lit.a , precum si art. 45 alin(2) lit. a s

(l) lit. b din Legea nr.2l5l200l privind admi.nislrafia publicE local5, republicat[, cu

completirile ulterioare;

HOTARA$rE
Art. 1. - Se aprobd acoperirea definitiva a deficitului sectiuni de dezvoltare

la data de 31.12.2015 din excetendul bugetului local al anilor precedenti in suma dr: 1030

Art,2. -Prirnarul comunei Botiza, raspunde de ducerea la indeplinireapre:zentei
Art.3.- Prezenta hotarare se (lomunica :

- Institutia Prefectului - Jud. l[aranaures
- Finantele Publice Maramures
- Trezoreia Viseu de Sus
- Birou contabilitate Primarie

local
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Botiza la 25 .01 .2016
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