CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPUS

HOTARAREA

Nr.

/

/2018
pri\,ind acoperirea definitivA a deficitului secliurii de fuuclionare pe anr.rl 2017

Consiliul local a1 oraqulr-ri TArgu L[pu;, intrunit in Sedinla sa din data de 31.01.2018;
in baza proiectului de hotdrdre initriaL de primarul oraqului TArgu L[puq, dl. Mitru Leqe;
AvAnd in vedere Raportul m'.968/2018 a1 Biroului venituri, financiar contabil, dincare rezultd
necesitatea acoperii deficitului secliunii de funclionare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al
oragului Tirgu Ldpug din anul 2016;
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^
cu prevederile CAPITOLUL V:
In
conformitate

i

Incheierea execuliel bugetelor locale gi
operaliuni specifice unitililor administrativ-teritoriale pct.3.5.13,3. in Normele Metodologice privind
incheierea exercifiului bugetar al anului 2017, aprobat prin Oldinul nr.324412017;
AvAnd in vedere contul de executie la data de 3L12.2011 al bugetului local al oragului Tirgu
Ldpug;

in baza HCL nt.2512017 privind aprobarea bugetului local qi instituliilor publice finanlate din
venituri proprii gi subvenlii de la bugetul local al oragr-Llui Tirgu Lipug pe anul 2017;
in temeiul preveclelile art,58 alin.(1) lit."c", aJin.ila), din Legea nr.2'/312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdllle qi complet[rile ultelioare;
In conformitate cu prevedelile Legii nr.52l2003 privind transparenla decizionall in
administralia public[, cu modiicdrile gi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretarului olagului comisiilor de speciaiitate;
in baza prevederile art. 36 alin.(2), lit."b", alin.(4), 1it,"a" 9i a1e art.45 din Legea 21512001 a
administraliei publice 1oca1e, republicatl, cu modificarile gi completdlile ulterioare,

a

HOTARASTE:
Art.l. -

aprobi acoperirea definitivi a dehcitului secliunii de funclionare pe anul 2017 in
sumd de 53.598,91 lei, din excedentnl bugetului local al Oragului Tirgu Ldpug, al anului precedent.

Art.2.

Se

Prezenta se comunicd:
- Biroului administraliei publice locale;
- Biroului Venituri, Financiar - Contabil;
- Primarului oragului Tilgu Lapug;
Serviciul Fiscal orf,qenesc Tirgu Ldpug:
- A.F.P. Malamureg
- Institulie i Prefectului judeJului Maramureq.
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