
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 1 

pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 364.411,64 lei înregistrat la secțiunea de 

dezvoltare a bugetului local pe anul 2016, din disponibilul bugetului local   

 

 
 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 

data de 13 ianuarie 2017; 
 Având în vedere: 

- Referatul, înregistrat sub numărul 137/RG/2017, al Compartimentului Contabilitate prin care propune, 
în vederea încheierii exercițiului bugetar al anului 2016 și respectării calendarului impus, acoperirea 
definitivă a deficitului în sumă de 364.411,64 lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe 

anul 2016, din disponibilul bugetului local; 
- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 137/RG/2017 al primarului comunei; 

 În conformitate cu prevederile:  
- pct. 5.13.3., alin. (1), lit. b) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2890/2016  pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 

- art. 58, alin. (1), lit. c) din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;     

- art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

      ARTICOL UNIC  
 

(1) Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 364.411,64 lei înregistrat la secțiunea 
de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016, din disponibilul bugetului local. 
 (2) Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

      Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului contabilitate 
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 13 ianuarie 2017. 

 

 

 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                        Consilier local,   

 

                                   ARUȘTEI DUMITRU                                                    
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” , la ședință participând 13 dintre cei  15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Lo cal a l 

Comunei Răducăneni.    


