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                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                               nr. 24/03.01.2019 

                        privind aprobarea acoperirii definitive , din excedentul bugetului local ,  

          a deficitului secţiunilor funcționare și  dezvoltare ale anului 2018, în sumă de 884.663,70 lei   

            PRIMARUL COMUNEI RUS, 

Având în vedere: 

-    expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.18/03.01.2019 ; 

-    raportul nr.29/03.01.2019 întocmit de contabilul comunei Rus ; 

-    avizul Comisiei economice din cadrul Consiliului local Rus ; 

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

modificările si completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 ; 

 Ordinul M.F.P. nr.3809/18.12.2018 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, cap. V , pct. 
5.15.3. alin. (1), lit.(b) ; 

 prevederile art.36, alin. (4) , lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală , 

republicată, 

 În  temeiul art.45 alin. (1) şi art. 115 , alin. (1), lit. b)  ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publică 

locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

                                                                            PROPUN :    

   

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

și dezvoltare ale anului 2018, în sumă de 884.663,70 lei , astfel :  

a) Secțiunea de dezvoltare a anului 2018 , în sumă de 606.607,70 lei.   

b) Secțiunea de funcționare a  anului 2018 , în sumă de 278.056,00 lei.                

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează primarul și contabilul comunei. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către: 

- Institutia Prefectului -Judetul Salaj; 

- Directia Generala a Finantelor Publice Salaj; 

- Trezoreria Jibou; 

- Compartiment contabilitate din cadrul Primariei Rus; 

- D-lui primar; 

- Dosar sedinta; 

- Dosar hotarari;  

- Se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare, se publică  pe site: www.comunarus.ro   

 

 

 

 
INIȚIATOR ,                                                                                        AVIZAT   PENTRU LEGALITATE, 
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