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HOTARAREA NR. 1 
Din 09.01.2018 

 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a 

Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Slobozia Ciorasti, pe anul 2017 
 
 Consiliul Local al comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 
extraordinara, legal constituita, in data de 09.01.2018, 
- văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de doamna Elena Gîrneata, 
primarul comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, privind aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a Bugetului local de venituri si cheltuieli 
al comunei Slobozia Ciorasti, pe anul 2017; 

- văzând raportul întocmit de către Compartimentul financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, 
inregistrat la nr.45 /05.01.2018; 
- in baza prevederilor Legii nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- tinand cont de Ordinul nr.3244/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, Cap.V, pct.5.13.3; 
 - in conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2, art.58 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
 - in baza  art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 4, lit. a  din Legea 215/2001 privind administratia  
publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
- in temeiul art. 45, alin.  2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind 
administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1  Se aproba acoperirea definitiva a Deficitului Sectiunii de Dezvoltare a 
Bugetului Local de venituri si cheltuieli al comunei Slobozia Ciorasti, pe anul 2017, in 
valoare de 30.000 lei din excedentul anului 2016; 

 
Art. 2 Prevederile  prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de  Primarul 

comunei Slobozia Ciorasti prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului si vor fi comunicate  persoanelor  interesate de secretarul 
comunei Slobozia Ciorasti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,                                         CONTRASEMNEAZA                                       
     CONSILIER  LOCAL,                                                      pt.  SECRETAR,                 

         MOLDOVEANU   SAVA                                                   CARMEN  LUPU 
 


