
ROMANIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

H O T A R A R E  

Privind aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare şi deficitului secţiunii de dezvoltare din 

excedentul Bugetului local pe anul 2015 si aprobarea  deficitul secţiunii functionare  din bugetul 

veniturilor proprii    

 
Consiliul Local al comunei Helegiu intrunit in sedinta  de indatadin 08.01.2016: 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu inregistrată la nr.116/06.01.2016; 

- Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite Recuperare Creante 

înregistrat la nr.117/06.01.2016; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice Ordinul 4075/18.12.2015 pentru aprobarea 

Normelor metodologice pentru inchiderea anului financiar 2015. 

- In temeiul art.36, alin.(4), lit.„a” şi art.45, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.215/2001, republicată, 

privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T A R A S T E  

Art.1. Se aprobă excedentul secţiunii de functionare în suma de 715633,45 lei lei şi deficitul sectiunii 

de dezvoltare în suma de - 1097120,54 lei lei, din Bugetului local pe anul 2015. 

Art.2  Se aproba acoperirea  deficitului   de la sectiunea  dezvoltare  a bugetului local din execedul 

anului 2014. 

Art. 3 Se aprobă  deficitul secţiunii functionare de 91482,03 lei,  din  Bugetul veniturilor proprii pe anul 

2015 

Art.4 .  Se aproba acoperirea  deficitului   de la sectiunea  functionare a bugetului din venituri proprii 

din execedul anului 2014 

 Art 5 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce la indeplinire 
prezenta hotarare prin biroul de specialitate. 
Art 6 Pezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 

Primarului Comunei Helegiu 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Parjol Neculai 

         CONTRASEMENAZA   
                        Secretar comuna, 

                                                                                                             Mariana Spiridon  
Nr.1 
Data 08.01.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 12  voturi ”pentru’’ ,nici un vot impotriva, nici o abtinere,  din totalul de 15 consilieri 

in functie  din care 12  prezenti la sedinta 


