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Încheiat astăzi   7 ianuarie 2019  în şedinţa  extraordinară a 

Consiliului local Coşna  

 

          Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Coşna şi a fost convocată prin dispoziţia 

primarului nr.1 din 04.01.2019.La şedinţă sunt prezenţi 9 consilieri locali. 

 În continuare se dă cuvântul domnului primar Pardău Gavril, pentru a prezenta proiectul 

ordinei de zi:  
  

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la secțiunea 

dezvoltare al bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2018. 

   Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Se supune la vot proiectul ordinei de zi şi este aprobat cu 9 voturi pentru. 

  Domnul primar spune că: în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) art. 68 alin.1 şi 115 

litera ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, modificată şi 

completată  a fost absolut necesar şi urgent a ne întruni în şedinţă extraordinară în consiliul local, 

din  următorul motiv: Pe baza comunicărilor transmise de Trezoreria Vatra Dornei s-a constatat că 

anul bugetar 2018 se închide cu un deficit de 1813405,02  lei la secțiunea de dezvoltare. 

 În baza Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/2018 publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1078 din 19 decembrie 2018, conform   pct. 5.15.2.  Închiderea execuţiei 

secţiunii de dezvoltare:  

 La punctul 5.15.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin 

contul de excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, 

după caz, astfel:  

 - prin contul 82.A.99.97.00 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul 

veniturilor secţiunii de dezvoltare este mai mic decât totalul cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  

 Conform punctului  5.17. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 

5.15 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2019, astfel termenul este 9 ianuarie 

2019, de aceea am convocat consiliul local în ședință extraordinară. 

 Domnul președinde de ședință Borgovan Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre și se 

aprobă cu 9 voturi pentru. 

   

 Întrucât toate subiectele s-au epuizat, şedinţa se declară închisă. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR  COMUNĂ, 

       Borgovan Gheorghe                                                                  Ivan Mariana 


