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 HOTĂRÂREA nr. 1 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului anului 2016 a Comunei 
Pădureni a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2017 

 
            Avand în vedere:      

- Expunerea de motive a primarului comunei nr.     din 05.01.2018 şi Raportul  compartimentului de 
specialitate nr.    din 05.01.2018  

- prevederile art.39 alin (1) din Legea  contabilităţii nr. 82 /1991 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare  

- prevederile art. 80  alin. (2)  si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a 
Ordinului nr. 3244/21.12.2107 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin (2)  lit „b” şi „d” coraborat cu alin (4) lit. „a” , art. 45 alin. (1) 
şi alin. (2) lit. „a” şi art. 105 alin. (1) lit. „b”  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului comunei Pădureni a deficitului 
secţiunii de  dezvoltare pe anul 2017, în sumă de  4.641 lei. 

  Art. 2 Se aprobă utilizarea în 2018 , a excedentului anului 2017, în sumă de  34.728,56 lei de la 
sursa A pentru secţiunea de dezvoltare  a Comunei Pădureni .  

Art. 3 Ducerea la  îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează primarului  comunei Pădureni prin 
compartimentul de contabilitate al aparatului de specialitate al primarului Comunei Padureni, jud. Vaslui. 

Art. 4 Hotărârea intră în vigoare în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 215 
/2001 a administraţiei publice locale. 

Art. 5 Prezenta hotărâre  se va comunica Institutiei Prefectului Judeţul Vaslui, pentru verificarea 
legalităţii, se va face publică prin afişare şi se va înainta Trezoreriei Huşi şi compartimentului contabilitate. 

 
Pădureni, 08 ianuarie 2018  

Preşedinte de şedinţă 
  Conislier local 
Buciumaş Silviu  
 
 

 


