ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 05.01.2017
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii
de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 141 din 04.01.2017 iniţiată de
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman şi întocmită de
către Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. ____ din 05.01.2017 al Comisiei pentru
buget-finanţe, avizul favorabil nr. ____ din 05.01.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. ____ din 05.01.2017 al Secretarului
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Cap. V, pct. 5.13.3 din Ordinul M.F.P. nr.
2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2016;
În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, ale art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36
alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea deficitului la secţiunea de dezvoltare pentru
anul 2016 în sumă de 3.962.906,22 lei din excedentul anului 2015;
Art.2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN
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Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Direcţia Economică
Nr. 141 din 04.01.2017
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AVIZAT
Primarul Municipiului Roman
Lucian-Ovidiu MICU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016
Avînd în vedere prevederile Cap. V, pct. 5.13.3 din Ordinul Ministerului
Finanțelor Publice nr. 2890/21.12.2015 pentru aprobarea normelor metodologice
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, se propune aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului
Municipiului Roman pentru anul 2016 în suma de 3.962.906,22 lei astfel:
Secţiunea de funcţionare :
Venituri
= 100.339.203,10 lei
Cheltuieli = 100.263.872,08 lei
___________________________
Excedent = 75.331,02 lei
Secţiunea de dezvoltare:
Venituri
= 8.197.430,95 lei (fără excedentul anului 2015 = 3.970.000 lei)
Cheltuieli = 12.160.337,17 lei
____________________________
Deficit
= 3.962.906,22 lei
Deficitul secțiunii de dezvoltare al bugetului local al Municipiului Roman
pe anul 2016 în suma de 3.962.906,22 lei va fi acoperit din excedentul anilor
precedenți în suma de 3.970.929,60 lei , excedent care, aferent anului 2016 după
aceasta operaţiune, devine în sumă de 8.023,38 lei.
Faţă de cele expuse propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre.
Direcţia Economică,
Ciprian-Dorin ALEXANDRU

