ROM A N I A
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 2
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a
deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015

Consiliul Local al comunei Bruiu, intrunit in şedinţa extraordinara din data de 07
ianuarie 2016,
Având in vedere expunerea de motive nr. 37/05.01.2016 a Primarului comunei Bruiu
si raportul nr. 38/05.01.2016 al inspectorului-contabil in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bruiu
Vazand Avizul
Comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura,
amenajarea teritoriului si urbanism, protecţia mediului si turism, administrarea domeniului
public si privat, servicii si comerţ,
In conformitate cu prevederile CAP. V - încheierea execuţiei bugetelor locale şi
operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 5.13.3, alin.(l), lit.b) din OMFP
4075/2015 - Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, Legii
nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru 2015, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările ulterioare,
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. b), raportat la alin. (4), lit. a), art. 45
alin.(2), lit. a) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare

H OTARASTE:
A rt.l. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015, in suma de 727.946,21 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Comunei Bruiu si inspectorul-contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Bruiu.
Adoptata la Bruiu in data de 07 ianuarie 2016.
INTA,

D IFU ZA T: lex. 1
ITra-Prefeettîlui - judeţul
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Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. D osar de şedinţa
1 ex. D osar de horarari
l.ex.Ccontabilitate

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

Nr. consilieri in funcţie - 9
Nr. consilieri - prezenţi 9
Voturi pentru 9
Voturi impotriva - Abţineri - -

