R O M Â N I A
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H O T Ă R Â R E A Nr. 1 / 2016
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de
Dezvoltare a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei
Roşieşti, pe anul 2015
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Roşieşti din care rezultă necesitatea
şi oportunitatea adoptării acestei hotărâri;
- raportul compartimentului de resort, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Roşieşti;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Roşieşti;
în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul
2016;
în baza Ordinului nr. 4075/18.12.2015, pentru aprobarea normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, Cap. V, pct. 5.13.3;
în temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" şi art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a
Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Roşieşti, pe anul 2015, în valoare
de 439.661,59 lei din excedentul anilor precedenţi.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Roşieşti şi Instituţiei Prefectului - judeţul Vaslui.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Roşieşti prin compartimentele de specialitate.
R o ş i e ş t i, 08 ianuarie 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Proca Ticu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2016 cu un
număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 13
consilieri prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

