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H O T Ă R Â R E A  NR.1  

 

Din data de 24 IANUARIE 2019 

 

 privind însușirea  Dispozitiei nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitivă a deficitului 

secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018, în sumă de 819403,45 lei, precum și folosirea 

excedentului secțiunii de funcționare, în sumă de 619428,54 lei pentru acoperirea golului de 

casă, în cursul anului 2019. 

 Consiliul local al comunei Nușfalău; 

 

 Având în vedere:  

-expunerea de motive a primarului ; 

 -Raportul compartimentului de resort ; 

 -Avizul comisiei de specialitate al consiliului local ; 

 - Dispozitiei nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

dezvoltare din excedentul anului 2018, în sumă de 819403,45 lei, precum și folosirea 

excedentului secțiunii de funcționare, în sumă de 619428,54 lei pentru acoperirea golului de 

casă, în cursul anului 2019. 

- Ordinul nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2018   

- prevederile ar. 58 alin (1) lit. c din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

-prevederile art.36 alin ( 4) lit. a din Legea administratiei publice locale nr. 215 din 2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea administraţiei publice locale, nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se însușește Dispozitiei nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitivă a 

deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018, în sumă de 819403,45 lei, precum 

și folosirea excedentului secțiunii de funcționare, în sumă de 619428,54 lei pentru acoperirea 

golului de casă, în cursul anului 2019.  

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează compartimentul 

buget – contabilitate. 
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Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; - 

 - Primarul comunei Nușfalău:  

- Compartimentul contabilitate; 

 - Administratia finantelor publice locale   

- Site – ul www.primarianusfalau.ro  

-Dosar Hotărâri;  

 

 

   PREȘEDINTE                                       CONTRASEMNEAZA SECRETAR 

 

BERNAT ELENA                                             RAD MARIA-ELISABETA 
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