
          România 

       Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă din excedentul  

bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare  

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct. 10.5.3 lit.b din Ordinul nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015. 

Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului contabilitate; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

secţiunii de dezvoltare în sumă de 670.803,69 lei. 

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

       Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 

           Voinea Vasilică                            Secretar 

               Ionescu Tudoriţa 

 

 

 

Iniţiator proiect, 

      Primar 

Dinu Alexandru 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi ____________      



          România 

       Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind utilizarea sumei de 58.872,28 lei conform Ordinului nr. 720/2014  

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 20 alin. (1) din Ordinul nr. 720/ 2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 

creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare şi finanţare a acestora, actualizat.. 

Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului contabilitate; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent în sumă de 58.872,28 lei 

la sursa E rezultat in urma încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2015 la activitatea „Alte 

acţiuni – Alimentare cu apă” pentru efectuarea de cheltuieli pe anul 2016. 

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

       Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 

           Voinea Vasilică                            Secretar 

               Ionescu Tudoriţa 

 

Iniţiator proiect, 

      Primar 

Dinu Alexandru 

 

Nr. ____ 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi _____________     



            România 

       Judeţul Ialomiţa 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind utilizarea excedentului bugetar  

 

 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  

Având în vedere : 

- prevederile art. 58 din Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 

- raportul compartimentului contabilitate; 

- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 150.000 lei din excedentul bugetar al anului 

2015 pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă care se pot crea până la 

aprobarea bugetului local pentru anul 2016, pentru rambursarea împrumutului contractat 

de la Ministerul Finanţelor Publice şi a altor cheltuieli apărute pe parcursul exerciţiului 

bugetar pe anul 2016.  

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

       Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 

           Voinea Vasilică                            Secretar 

               Ionescu Tudoriţa 

 

Iniţiator proiect, 

      Primar 

Dinu Alexandru 

 

 

 

 

Nr. ____ 

Adoptată la M. Kogălniceanu 

Astăzi _____________     



 

 


