
  RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  BBAAHHNNAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  
Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro 

            

HOTĂRÂRE 

Nr. 2 din 09.01.2018 
privind aprobarea definitiva din excedentul anilor precedenţi a deficitului 

secţiunii de dezvoltare a exercitiului bugetar 2017 

 

 
 Consiliul local Bahna, Judetul Neamţ întrunit în şedinţa DE INDATA din 09.01.2018, 

Având în vedere prevederile Cap. V, pct. 5.13.3 din Ordinul M.F.P. nr. 3244/2017 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2017;  

În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea  nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, ale art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 

Luând act de referatul Compartimentului contabilitate-financiar, impozite şi taxe 

locale înregistrat sub nr. 39/09.01.2017 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului local Bahna. 

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 2, lit. a, lit. b si art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, 

lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se  aprobă  acoperirea  definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a anului 

2017 din excedentul Bugetului local al anilor precedenţi în sumă de 692500,64 lei. 

Art. 2. Primarul comunei Bahna în calitate de ordonator principal de credite va urmări 

modul în care compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe locale va lua măsurile 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari. 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează, 

Consilier local,      Conf. art. 47 din Legea 215/2001 ®  

  ROSU  IOAN                                                       Secretarul Primariei Bahna, 

             CĂPRIOARA SOFICA 



 

 
AVIZAT 

Primar 

 

 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 

secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016 

 

 

 
Avand în vedere prevederile Cap. V, pct. 5.13.3 din Ordinul Ministerului Finanțelor 

Publice nr. 2890/21.12.2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2016, se propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului Comunei BAHNA pentru anul 2016 în suma de 308 143,27lei 

astfel:  

 

Secţiunea de dezvoltare: 

Venituri   =  654 866,12 lei 

Cheltuieli = 963 009,39 lei 

____________________________ 

Deficit = 308 143,27 lei 

 

 

Deficitul secțiunii de dezvoltare al bugetului local al COMUNEI BAHNA pe anul 2016 

în suma  de 308 143,27 lei va fi acoperit din  excedentul anilor precedenți. 

 

Faţă de cele expuse propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ec. Blaj Andreea 

 

 

 


