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                                                         H O T A R A R E A   NR.1 

                                                                   din 9 ianuarie 2013 

                                      privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2012 

 

                        Consiliului  local Chetani în edin a extraordinar   din data de 9 ianuarie 2013 

                        V zând Referatul compartimentului contabilitate nr.27/04.01.2013  prin care se 
propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2012 din excedentul 

bugetului local, 

                         Luând în considerare Raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local, 

                        În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale,  

                       Ordinul nr.1720/17.12.2012 a M.F.P. pentru aprobarea  Normelor  metodologice 

privind încheierea exerci iului bugetar al anului 2012  
                        In temeiul prevederilor  art.36(4), coroborat cu art. 45  alin (2)  litera (a)  şi art.115 

alin.(1) lit.(b). din Legea nr.215/2001 privind administraţia public  local   republicat  ,cu 

modific rile şi complet rile ulterioare, 
 

                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

                          Art.1.Se aprob  deficitul bugetului local pe anul 2012, sec iunea de func ionare 
în sum  de 122.975,14 lei i  sec iunea de dezvoltare,în sum  de 76.578,95 lei i acoperirea 
definitiv  din excedentul bugetului local din anii preceden i. 
                         Art.2. De executarea prevederilor prezentei hot râri r spund Dl. Cucerzan Marius  
– primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite şi D-na Strain Delia Maria, 

cntabil. 

                         Art.3. Prevederile prezentei hot râri vor fi comunicate în termenul legal prin grija 

secretarului c tre: 
- Institu ia Prefectului – Jude ul Mure  

- Primarului comunei 

- Trezoreria Ludu  

- Compartimentului contabilitate din cadrul prim riei 
- Spre afi are 

 

 

                 PRE EDINTE DE EDIN  

                          CONSILIER 

                    Achim Vucu Sorin                                                                     

                                                                                                                                Contrasemneaz  

                                                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                  Crefelean Ioan 

 

 

 
Prezenta hot râre a fost votat  cu votul a 6 consilieri „pentru” , 3 voturi „contra”  i o ab inere din cei  10 consilieri prezenţi la şedinţ . 
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