
ROMANIA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

IIOTARAREA NR. 2

Privind : acoperirea definitivd a deficitului sec{iunii de dezvoltare pe anul

2013

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-M[glaqi, jude]ul Vdlcea,

intrunit in sedin!6 extraordinar|, astdzi 10.01 .20!4, la care participb un

numdr de |Zconsilieri comunali din numaiul total de 12 alesi in funclie ;

Ludnd in dezbatere expunerea" de motive qi proiectul de- hot6r6re

iniliat de cStre primar .o-rrn.i privind acoperirea definitivd a deficitului

secliunii de dez-r,'oltare pe anul 2013;

Av6nd in vedere:

- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei P6uqegti-M6glaqi, inregistrat.la nr. 48 din data de

bZ.Of .20l4,prin care se propune acoperirea definitivd a deficitului secliunii

de dezvoltare pe anul20l2;
- contul de execulie al bugetului local la 3I.12.2013, din care tezult6' cd

secliunea de dezvoltare ainregistrat venituri de I.099.260 lei 9i cheltuieli de

1.09520r,08 lei;
- deducerea din venituri a sumei de 117.640 lei din care < venituri ale

bugetelor locale-Sume din excedentul bugetului local fiilizate pentru

fiialareacheltuielilor secliunii de dzvoltare >, rezultand astfel un deficit de

specialitate din cadrul
proiectului de hotdrdre,

113.581,08 lei;
Jindnd cont de raPortul comisiei de

consiliului local, precum gi de raportul de avizare a

intocmit de secretarul comunei ;

in conformitate cu prevederile punctului 4'14 '2'I din

202012012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
Ordinul nr.

incheierea

exerciliului bugetar al anului 2012,' in baia art. 36, alin. (4), lit. "a " din Legea nr. 21512001,

republicat6;' in iemeiul art. 45 alin. (2),Iit. ,,a" si a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", alin.

(3), (5), (6) din Legea nr. 27512001 privind administraJia publicfl locald,

iepublicatd, cu modificbrile qi completdrile ulterioare' cu 12 voturi ,, pentru ,,

, adoptd urmdtoarea:

HOTARARE
I

ART. I Se aprobd acoperirea definitivd din execedentul bugetului local pe

anul2013, a deficitului sbcliunii de dezvoltare in sum6 de 1 13.581,08 lei'

ART. 2 Primarul locaftaqii, ca ordonator principal de credite, va lua

mdsuri pentru ducerea la indeplin\re aprezentei hotdrdri.



/

ART.3 Ptezenta hotarare se comunicb prin intermediul secretarului
comunei Pdugeqti-M[glaqi, ?n termenul prevdztttde lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judeful V61cea, Trezoreriii Rdmnicu V6lcea,
compartimentului contabilitate qi se aduce la cunostinta publicb prin
publicare pe saitul primdriei.

Preqedinte de qedinf6, Pduqeqti-Mdglaqi, 1 0.0 I .2014
Contrasemneazd

Secretar,
Jurist n 

", 
*Wihael a-F lorela

\,

62

:$ ;;#'rU


