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JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOFRONEA

HOTARAREA Nr.3
Din 9 ianuarie 2013

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local din anul precedent
a deficitului sectiunii de dezvoItare din anul curent

Consiliul Local Sofronea intrunit in sedinta extraordinara la data de 9 ianuarie 2013.
Avand in vedere:
- Raportul d-nei Clop Rodica inspector contabil la Primaria comunei Sofronea;
- prevederile L.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului M.F. nr.1720/2012 pentru aprobarea normelor Metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2012;
- Prevederile art.36 alin.2 lit.b si alinA lit.a din Legea nr.215/2001 a administratiei
pub lice locale,

In temeiul art. 45 din Legea nr.215/200 1 a administratiei publice locale
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare:

HOTARASTE

Art.1 - Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local din anul
precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul curent, dupa cum urmeaza:

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 = 1.861.748,25 lei
-Cheltuielile sectiunii de functionare = 1.804.306,99 lei
Excedent la 31.12.2012 = 57.441,26 lei

b) Conturile de venituri si cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare s-au inchis prin
contul de deficit al sectiunii de dezvoltare deoarece s-au dedus sumele din
excedentul anului precedent pentru acoperirea cheltuielilor de capital din anul
curent:



-Veniturile sectiunii de dezvoltare = 540.510,00 lei
-Cheltuielile sectiunii de dezvoltare = 645.503,14 lei
Deficit la 31.12.2012 = 104.993,14 lei

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul loan
Babau impreuna cu contabilitatea, iar prin grija secretarului comunei se aduce la
cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si se comnunica cu:
- primarul comunei Sofronea;
- contabilitate d-na Clop Rodica;
- D.G.F.P. judo Arad;
- Trezoreria ora;; Curtici,
- lnstitutia Prefectului - Judetul Arad.. .
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