
                            ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local

a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2012

                               Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                               Având în vedere:
                               -prevederile O.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
                               -prevederile cap.IV, pct.4.15.3., lit.,,b’’ din Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr.1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al 
anului 2012;
                                Examinând:
                                -raportul nr.3551/28.12.2012 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.3559/31.12.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                                În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a’’ şi art.45 alin.(2) lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată  ulterior,

H O T Ă R Ă Ş T E:

                                Art.1.Se aprobă acoperirea definitivă  din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2012 în suma de 6.244,59 lei.
                                Art.2.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 
primarul comunei Cocora şi compartimentul contabilitate, care va fi comunicată prin grija 
secretarului delegat al comunei.

                                    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                     DAVID STANCIU MARIAN

                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                            p.Secretarul comunei,
                                                                                                                              Stanciu  Constantin
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Comuna Cocora
Judetul Ialomita
Nr.3551 din 28.12.2012

R A P O R T
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local 

a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2012

 
 Prevederile  cap.IV pct.4.15.3. din Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1720 din 17 decembrie 
2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2012, menţionează că:
            În situaţia în care secţiunea secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale,au 
obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de dezvoltare, până la data de 9 ianuarie 2013.
    Pe  baza  hotărârii  consiliului  local  unităţile  Trezoreriei  Statului  înregistrează  operaţiunea  de 
acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective.
           Excedentul anului precedent este in suma de  6.244,59  lei  care au fost cheltuiti  pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare.
           Astfel  se constata ca la nivelul bugetului local al comunei Cocora, acoperirea deficitului  
sectiunii de dezvoltare s-a facut prin utilizarea din excedentul bugetului local a sumei de 
6.244,59 lei.
             Fata de aceasta propun aprobarea hotararii consiliului local pentru acoperirea deficitului 
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.
          

Inspector(contabil),
MANEA VALERICA



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3559 din 31.12.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local

a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2012

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 31.12.2012, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de  
dezvoltare pentru  anul 2012.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   VLAD  DOREL_________________________ 

Emis astazi 31.12.2012
La Cocora


