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HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării sumei de 156.958,04 lei, din excedentul bugetului local al comunei 1 Decembrie pe

anul  2014, pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare

 Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în sedinţă extraordinară în data
de 9 ianuarie 2015,

  Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr. 1/05.01.2015 iniţiat de primarul comunei
1 Decembrie, domnul Petre Gheorghe, privind aprobarea utilizării sumei de 69.266 lei, din excedentul
bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul  2014, pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii
de funcţionare, însoţit de Expunerea de motive,

Văzând contul de execuţie al bugetului local al comunei  1 Decembrie la data de 31 decembrie
2014, editat la data de 5 ianuarie 2014,

Ţinând cont de prevederile din anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1780/2014,
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014,

In baza prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi alin.
(9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei de 156.958,04 lei, din excedentul bugetului local al comunei
1 Decembrie pe anul  2014, pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.

Art. 3. - Prezenta hotârâre va fi comunicată persoanelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedintă,
Consilier

Oană Adrian

    Contrasemnează,
           Secretar
    Minodora Popescu
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