
ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $OFRONEA

Hotararea nr.l
Din data de 10.01.2014

Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare

Consiliului Local al Comunei $ofronea, intrunit cu ocazia sedintei extraordinare,
Avand in vedere:

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sofronea;
Raportul rompartimentului contabilitate nr.24 /07.01.2014 din cadrul Primariei comunei $ofronea;
Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modofocarile si completarile ulterioare
prevederile cap.IV pct.4.14.1 din Ordinului Ministerului Finantelor nr.2020/17.12.2013 pentru aprobarea
normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013;
prevederile art.36 alin(2) lit.(d), art. 68 lit.(e) din Legea 215/2001 privind adrninistratia publica locala,
prevederile art. 36 alin (2) lit.b si alin (4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Numarul de to voturi .pentru", Q abtineri, 10 consilieri prezenti la sedinta, din numarul total de 11
functii de consilieri,

In temeiul prevederilor art. 45,alin.(1.) ~i (2.) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicata , a
adrninlstratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l Se aproba uti Iizarea sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, astfel:

a) Conturile de venituri si cheltuieli ale sectiunii de functionare s-au inchis prin contul de excedent al sectiunii
de functionare: ,

Veniturile sectiunii de functionare 2638195,98
Cheltuielile sectiunii de functionare 2165183,28

Excedent la 31.12.2013 473012,70

b) Conturile de venituri si cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare s-au inchis prin contul de excedent al sectiunii
de dezvolta~ ca urrnare a deducerii sumelor din excedentul anului 2012, in suma de 60062,90 lei, pentru

. hi ']'1 d . l di 1201"acopenrea c e ture I or e capita In anu J:
Veniturile sectiunii de dezvoltare 1724641
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare 1592343.01

Excedent la 31.12.2013 132297,99

Contencios; 1ex.Secretar, lex.Compartimentul

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei,

o ea Mihaela
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