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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la secțiunea dezvoltare și 

funcționare al bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2019 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr.9 din 06.01.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul  de specialitate nr.12 din 06.01.2020 al șef serviciu Compartiment financiar contabil, 

gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Coşna  şi: 

  -avizul comisiei pe domenii pentru  programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Coşna înregistrat sub nr.15 

din 06.01.2020 ; 

 Având în vedere prevederile: 

 -art.49 alin.10 și art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr.3751/2019 a ministrului finanțelor publice de aprobare a Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”, alin.4 litera  ”a”, art.139 alin.3 litera ”a” și 

art.196 alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.555 din 05.07.2019; 

 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei 

Coșna, a deficitului la secțiunea de dezvoltare a comunei Coșna, județul Suceava, rezultat la 

data de 31.12.2019 în sumă de 2 442113,8 lei și a deficitului la secțiunea de funcționare  al 

bugetului comunei Coșna, județul Suceava, rezultat la data de 31.12.2019, în sumă de 

328481,92 lei. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

primarul comunei, prin compartimentul financiar contabil, iar secretarul general al comunei o 

va aduce la cunoștință celor interesați și o va înainta Instituției Prefectului- Județul Suceava 

pentru control și legalitate. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

Constantin  Todașcă                                                       Secretarul general al  comunei, 

         Mariana  Ivan                                                                                          
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