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HOTARAREA NR. II2OI3
privind aprobarea acoperirii definitive a defisyrlri secliunii dezvoltare din cadrul bugetului

local al comunei Cristianpentru anul 20L2 din excedentul existent tn bugetul localitdlii
Cristian

Consiliul Local al comunei Cristian, intrunit in qedinld ordinari la data de 09.01.2013;
YezAnd referatul nr.39107.01..2013 al Biroului Financiar, BugetContabilitate prin caxe se solicitd

aprobarea acoperii definitive a deficitului secliunii dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Cristian
pint* anul 2012 din excedentul existent in bugetul localit{ii Cristian, in valoare de 458.934,17 lei, suml ce

ieprezinti.deficitul secfiunii dezvoltare a execuliei bugetare la data de 3I.12.2012,- 
Avdnd in vedere avizele Cgmisiilor de specialitate nr. 1, 2 gi 3 ale Consiliului Local Cristian, la

proiectul de hotdrare inscris la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi prin care se propune aprobarea acoperii
definitive a deficitului secliunii dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2012 din
excedentul existent in bugetul localitltlii Cristian, inregistrate sub nr. 1109.01.2013,

in conformitate cu prevederile Ordinului nr.172012012 privind inchiderea exercifiului bugetar aferent

anului 2012, precum gi HCi nr. l}l2}l}privind aprobarea bigetului local al comunei Cristian pentru anul20l2,

ln temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit."a" $i art. 45, alin. 1 din Legea nr. 21512001 privind

Admini stratia Fublicd Loc al 5, actuali.zatd qi republi cati,

HorAruiqrn :

Art l. Se aprobd acoperirea deficitului in sumd de 458.934,17 lei din cadrul secliunii dezvolure bferente

, a bugetului local al iomunei Cristian. penffu arni 2012 din excedentul existent in bugetul local al comunei

Cristiaq in contul 829802.
ArtZ. primarul comunei Clristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura ducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri cu respectarea prevederilor din actele normative ln materie.

Adoptatd la Cristian, tn duta de 09.01.2013
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Hotdrdrea afost adoPtatd cu unanimitate deI IU IUIUM UJUnr  qvvy&u.s  e4

Se comunicl: I ex. coleclie; I ex. prefer:tura; I ex. Dosar qedin[6; 1 ex. Primar, 2 ex' Biroul Financiar, Buget-contabilitate'

,4.5/A5/6 ex.


