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ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI

JUDETUL TELEORMAN

H O T A R A R E
PRlvf ND: privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 al

secfiunii de dezvoltare in suma de 129622.60lei,
din excedentul bugetar al anulua 2014.

Consiliul local al comunei Blejeqti-Teleorman, intrunit in qedinld de lucru de
indat[, avand in vedere:

- expunerea de motive intocmita de primarul localitatii; raportul de
specialitate intocmit de compartimentul contabilitate din cadrul Primariei
Blejesti; HCL nr. 9117.03.2015 de utilizare a excedentului bugetar din anul
2014 in anul 201 3 in sumd de 129622.60Lei pentru finanfarea cheltuielilor
secliunii de dezvoltare abugetului local de venituri gi cheltuieli anul in curs;
proiectul de hotar6re promovat qi inifiat de primarul localitdlii ce a primit
aviz favorabil; raportul comiseii de specialitate al Consiliului Local

-Blejeqti;
In conformitate cu :
- Prevederile art. 58 alin. (l) lit. ,c' din L.27312006 privind finantele publice

locale modifi cata si completata ulteriof 4,.ro crvrs iuri" zooey;
- Prevederile O.M.F. 4075 din anul 2015 de aprobare a Normelor

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015
modifi catd qi complet &td uo nn,,,o,n>,

- prevederile art. 36 alin. (l) alin. (2) lit. ,b' alin. (4) lit. ,a' art. ll7 lit. ,a' art.
124 din Legea rrr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicata
mo difi cata si compl et ata so rr, ̂ ror€b*ie 2007);

In temeiul arI. 45 alin. 21it. ,,c" , art. 1.15, alin (1) , lit. ,,b" din Legea ZI5l200l
privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, modificata si
completata;

H O T A R A S T E :

Art.1 . Se aproba acoperirea deficitului bugetar pe anul 201 5 at
sectiunii de dezvoltare in suma de 129622.60 tei din excedentul
bugetar al anului 2014.
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Art.2, Compartimentul contabil, va duce' la indeplinire prevederite
prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul localitatii Blejesti, se va ocupa de :
) Comunicarea prezentei hotarari la Institutia Prefectului judetului

Teleorman, pentru veriflcarea legalitatii ;
) Comunicarea prezentei hotarari Primarului localitatii Blejesti ;

unltatii ;
) Afisarea la avizierul central al Primariei Blejesti gi pe siteul unitatii;

|AV IZ AT PENTRU LEGALITATE,

os\*_SECRETA&
' Viviana Savulescu

Nr. 6 din tG:-f-\c*.t-,-.-. 2016
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi i G $L'1,.q 2916'
CVORUM: 13 consilieri in funclie; consilieriprezenti, din care: PENTRU

PRESEDINTE DE SED

Pecild Andu Mirce

BLEJE$TI


