ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H OT ĂR Â R E
privind acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 3.879.240,89 lei la Secțiunea de Dezvoltare din
Excedentul secțiunii de funcționare pentru sursa A – Buget Local, la 31.12.2015, aferent bugetului local pe
anul 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016
Având în vedere Normele de închidere a exercitiului bugetar 2015, Ordinul Ministrului Finanțelor nr.
4075/18.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru închiderea exercitiului bugetar pe anul
2015, art.5, alin (2) si art. 84 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare, la sfarsitul anului 2015 s-au efectuat și achitat investiții din ,, Excedentul anilor
precedenți” , dupa cum urmează: - sursa A – Buget local în sumă totală de 3.880.770,89 lei, și încasări în
secțiunea de dezvoltare – 1530 lei, rezultând un sold final deficit în valoare de 3.879.240,89 lei și ținând
seama de referatul nr. 851/28.01.2016 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex. economic în
cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 855/28.01.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 29.01.2016.
Luând în considerare prevederile Legii nr. art. 36, alin. 1,2, lit.b, alin.4, lit.a şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 3.879.240,89 lei, la Secțiunea de
Dezvoltare din Excedentul secțiunii de funcționare pentru sursa A – Buget Local, la 31.12.2015, aferent
bugetului local pe anul 2015.
Art.. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economică din cadrul
Primariei Orașului Huedin.
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