ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS

HOTĂRÂREA
nr. 1/06.01.2017
Privind acoperirea definitiva a deficitului la
sectiunea de dezvoltare pe anul 2016
Consiliul local al comunei CAUAS ,intrunit in sedinta extraordinara din
data de 06 ianuarie 2017:
Avand in vedere :
-expunerea de motive al primarului comunei CAUAS din data de
04.01.2017 , Raportul compartimentului de specialitate si raportul de avizare
al comisiei de specialitate;
-prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
In conformitate cu prevederile art.58 alin. (1) lit. ,,c’’ din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare si
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. ,,b’’ si alin.4 lit. ,,a’’ si a art.45,
alin.2, lit.,,a’’ si art.115 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRÂŞTE :
Art.1.Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
a deficitului a sectiunii de dezvoltare in suma de 8.423 lei .
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
insarcineaza primarul si contabilul sef al primariei comunei CAUAS.
Adoptata in sedinta extraordinara la 06.01.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CARABA GHEORGHE MARIUS
- consilier local -

Contrasemneaza
SECRETAR
CIREAP LOREDANA MARIA

____________________________
Hotararea se comunica:
- Institutiei Prefectului judetului Satu Mare;

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI CAUAS
CABINETUL PRIMARULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR.___/03.01.2017
Privind acoperirea definitiva a deficitului la
sectiunea de dezvoltare pe anul 2016
ROKA MARIUS ANDREI,primar al comunei CAUAS,judetul SATU MARE
-in baza raportului biroului financiar contabil din cadrul Primariei
Cauas,
-in baza Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
In conformitate cu prevederile art.58 alin. (1) lit. ,,c’’ din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare si
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. ,,b’’ si alin.4 lit. ,,a’’ si a art.45,
alin.2, lit.,,a’’ si art.115 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,propun
urmatorul

PROIECT DE HOTARARE
Art.1.Se propune acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
a deficitului la sectiunii de dezvoltare in suma de 8.423lei .
Art. 2. Prezentul proiect de hotarare se comunica : Prefectului judetului
SATU MARE.

PRIMAR,
ROKA MARIUS ANDREI

ROMANIA
JUDETU SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI CAUAS
NR._____/ 03.01.2017

Expunere de motive
La proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la
sectiunea de dezvoltare pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe
anul 2015;
In conformitate cu prevederile art.58 alin. (1) lit. ,,c’’ din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al
anului 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. ,,b’’ si alin.4 lit. ,,a’’ si a art.45,
alin.2, lit.,,a’’ si art.115 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,propun
adoptarea proiectului de hotarare ,in forma prezentata.

Initiator
Primar-ROKA MARIUS ANDREI

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
JUDETUL SATU MARE
COMISIA nr.1
Nr. ____/05.01.2017

RAPORT

COMISIA nr.1 ACTIVITATI ECONOMICO
FINANCIARE,AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM,
intrunita in sedinta la data de 05.01.2017 a analizat proiectul de hotarare propus
de
domnul primar ROKA MARIUS ANDREI
Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare: SUMA 8423 lei.

In urma studierii si analizarii proiectului de hotarare mai sus mentionat
COMISIA
nr.1 da aviz favorabil/ nefavorabil pentru prezentul proiect de hotarare si
propune
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CAUAS sa adopte /sa nu adopte
hotararea.

PRESEDINTE

SECRETAR

MEMBRII

ELEKES COSMIN STEFAN VIDA REMUS IOAN CSOMAKOZI ATILA
NAGY BARNA
BUBOI TEODOR

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI CAUAS
NR.___/03.01.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
sectiunii de dezvoltare pe anul 2016

Avand in vedere:
-prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
In conformitate cu prevederile art.58 alin. (1) lit. ,,c’’ din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare si
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2014;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. ,,b’’ si alin.4 lit. ,,a’’ si a art.45,
alin.2, lit.,,a’’ si art.115 alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,propun
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
CAUAS sa aprobe acoperirea
definitiva din excedentul bugetului local
a deficitului la sectiunii de dezvoltare (sau functionare dupa caz) in suma de
8423 lei .

SEF BIROU
KEREZSI GABRIELA SIMONA

