
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
PROIECT  DE  HOTARARE  

privind  acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al comunei Miloșești,pe
sursa E , din excedentul anilor precedenți

Consiliul local al comunei Miloşeşti, judeţul lalomiţa, 

Având în vedere :
prevederile art.58 alin.(1) lit.c) din Legea 273/2006, privind finantele publice locale,

cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile O.M.F.P.3155/15.12.2020 punctul 10. 6.3 lit.b).

Examinand :
           -  referatul inspectorului contabil nr. 15/ 05.01.2021 ;

- referatul de aprobare al  primarului  localităţii  nr. 16/05.01.2021
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – 

finante, administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , 
agricultura , comert  nr.; 

- raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,culte , muncă şi protectie socială , protectie copii , tineret şi sport, nr.;

- raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.; 

În temeiul art.129 alin.4 lit. ”a” din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:       

Art.1.   Se aprobă acoperirea definitivă  a  deficitului secțiunii de dezvoltare, pe 
sursa  E,în cuantum de 12.656,87 lei, la data de 31.12.2020,din excedentul bugetului local 
al anilor precedenți al Școlii Gimnaziale Miloșești.

           Art.2.  Primarul  localitatii si inspectorul contabil  vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari .

      Initiator ,
Primar Trifu Dumitru

     Avizat,
Secretar general al U.A.T

Nicula Silviu Dragoș

Nr.2
Din 05.01.2021
Primaria comunei Milosesti 
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 ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI
  P R I M A R  
Nr.16/ 05.01.2021 

 

Referat de aprobare  
privind initierea proiectului de hotarare pentru acoperirea definitivă a deficitului

bugetului local al comunei Miloșești,pe sursa E , din excedentul anilor precedenți

Am initiat acest proiect de hotarare avand in vedere :

- prevederile Legii 273/2006 , privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  art.58 alin. (1), lit.c);

- prevederile O.M.F.P.3155/15.12.2020 punctul 10.6.3. lit.b).
            - referatul   inspectorului  contabil  nr. 15 din 05.01.2021 ;

Propun acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare,pe sursa E  ,in 
cuantum de 12.656,87 lei,la data de 31.12.2020 din excedentul bugetului local al anilor 
precedenți al Școlii Gimnaziale Miloșești.  

Primar,
Trifu Dumitru


