
JI'DETUL ARGES
PRIMxRTA COMUNEI MERTSATiTI

DrsPozrTrA NR.1

PRIIIARUL COMUNEI MERISANI, JUDETUL ARGE$;
Av6nd 1n vedere prevederile art.39, a1j-n (2) Ei

(3) din Legea nr.275/2001, privind administralia
publici loca15., republicatS, actual-izat5;

In temeiul art. 68 , a]'i-n (1) din Legea nr.
215/2007 privind administratia publicS
republicatS, actualizati ;

l-ocal5

\.

DISPTINE:

Art.1 Se convoacl Consiliul Local Meriqani 1n
qedintd extraordinari, 1n ziua de 09.01.2015, orele
14.00, Ia sediul Primdriei Meriqani cu urmStoarea
ordine de zLi

1. Proj-ect de hotardre iniliat de Primarul- Comunei
Meriqani privind acoperirea definitivS din excedentul-
Bujetului Local- al- Comunei Merigani pe anul 2074 a
deficitului Secfiunii de Dezvoltare pentru anul 2014.

2.A1te probleme.
Art.2. Prezenta dispozilie va fi afigatS pentru

aducere 1a cunostinla publicS qi transmisb
Institut.iei Prefectului-Judetufi Arges.

IONES
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RJAPORT

AvAnd in vedere prevederile:
-Capitolului 5 pct 5.13.3 litera b) din Ordinul

Ministerului Finanle1or Publice nr. 1.780 din t9 decembrie
20L4, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
lncheierea exerci!iului bugetar aI anului 20!4, potrivit
ciruia , , ir situalia in care secliunea de func!ionare $i/sau
sec!iunea de d.ezvoltare inregisireazd deficit, consiliile
locale, )udefene qi Consj-Iiul General aI Municipiului
Bucureqti, dupd cazt au obligalia de a aproba prin hotirAre a
consiliului acoperirea definitivl din excedentul bugetului
local a deficitului secliunii de funclionare qi/sau
dezvoltare, dupi caz, pAni Ia data de 9 ianuarie 2075
inclusiv.

-Art. 5B din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice
Locale, acLualizat6,, potrivit cdruia /, Excedentul anual al
bugetuluj- Iocal rezultat Ia incheierea exerci!iuluj- bugetar,
pe cele doul secfi-uni, dupi efectuarea regularizdril-or in
limita sumelor defalcate din unele venj-turi ale bugetului de
stat prevdzute Ia art. 5 lit. a), a celor exceptate Ia art. 6

l-it. b) gi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte
bugete, precum qi dupd achitarea pl5filor restanter se
reporteazd 1n exerci!iul financiar urmdtor gi se utilizeazS,
in baza hotdrArilor autoritSlilor deliberative, astfel:

a) ca sursd de finantare a cheltuiel-ilor secliunii de
dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporarl a golurilor de casi
provenite din decalajele intre venituril-e qi cheltuielile
sec!iunilor de funclionare qi dezvoltare in anul curent, in
Iimita disponibilul-ui rezultat 1n urma aplicErii prevederilor
Iit. a) ;

c) pentru acoperirea definitivd a eventual-eIor deficite a1e
sectiunilor de functionare qi dezvoltare, dupd cazt Ia
sfdrgitul exerciliului bugetar*) .

, ln conformitate prevederile art.35 al-in (4) 1it ,,d" din
Legea nr. 215/200L privind administratia publicS IocaIS
republicatS, actualizatdi

in temeiul dispoziliil-or art.45, alin(1) din Legea nr.
21.5/2001 privind administralia publicd local-d republicat5, vH
rog sd 1ni!iati un proiect de hotdrAie privind acoperirea
definftivi din excedentuL bugetului local aI Comunei Merigani
pe anul 2OL4 a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul
20L4.
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