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EXPU�ERE DE MOTIVE 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local 

din excedentul anului precedent 

 

 Vă facem cunoscut că am fost sesizat prin Raportul de specialitate asigurarea 
aducerii la îndeplinire a unei prevederi din Ordinul Ministrului de Finanțe Publice 

nr.2890/23.12.2016, cu termen de aplicare 9 ianuarie 2017. 

Trebuie adoptat un proiect de hotărâre de consiliu local prin care să se aprobe 

acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul 

anului precedent. 

 Proiectul de hotărâre are ca bază legală: 
- art.36 alin. (3), litera a) din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.58 (1) din Legea nr,273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată; 

- pct.5.13.3.(1), litera b) din Ordinul 2890/23.12.2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

emis de Ministrul Finanţelor Publice. 
Propun un proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent. 

Primar, 

Paladi Constantin 
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a  bugetului local din 

excedentul anului precedent  
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.34/2017, 

analizând   propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.35/2017, 

având în vedere rapoartele: 
 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 

în baza prevederilor: 

- art.36 alin. (3), litera a) din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.58 (1) din Legea nr,273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată; 

- Ordinului nr. 2890/23.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2016 emis de Ministrul Finanţelor Publice,  

 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. – Aprobă acoperirea definitivă a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din 

excedentul anului precedent al comunei Unţeni în sumă de 12.131,48 lei. 
Art.2. -  Primarul comunei Unţeni prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

INIŢIATOR, 

Paladi Constantin 


