ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anul 2014 a deficitului secțiunii
de dezvoltare pentru anul 2015, precum și utilizarea excedentului anului 2015

Consiliul Local Macea
Având în vedere:
- Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 79/06 01 2016;
- Raportul de specialitate al compartimentului buget-finanțe nr. 80/06 01 2016;
- art. 58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4.075/18 12 2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;
- Prevederile art.36 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,
cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, a bugetului local
pe anul 2015, în sumă de 1.174.725,61 lei, din excedentul bugetului local al anului 2014.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2015, în sumă de
1.225.342,17, astfel:
- suma de 100.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă din anul 2016.
- suma de 1.125.342,17 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
a bugetului local pe anul 2016.
Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului activităților finanțate integral din venituri
proprii pe anul 2015, în sumă de 328.700,86, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
funcționare a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Macea, prin
compartimentul buget-finanțe. Hotărârea se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul
primăriei și se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Arad, Primarul comunei Macea,
A.J.F.P.Arad, Trezoreria Arad.
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