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HOTĂRÂREA NR.5 

                                           din 28 ianuarie 2016  

 privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.836/15.I.2016 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a secţiunii de dezvoltare din 
excedentul bugetului local pe anul 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Ordinului Nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de 
dezvoltare în sumă de 20.635.723,56 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2014.                     

Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               
Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 
                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 836/15.I.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a 
deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014 

 

 

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015 a fost aprobat prin HCJ 
nr.16/2015 pe cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare,conform  art.26 alin(2^1 )  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit Ordinului nr.4075/18.12.2015  pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 pct.5.13.3(1) lit.(b) 

 “ În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau de dezvoltare înregistrează 
deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din 
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau de dezvoltare 
după caz”. 

Ţinând seama de cele de mai sus, propunem aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014 în 
sumă de 20.635.723,56 lei. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE               DIRECTOR                                                                                                       
Ciprian Dobre                                                                   Alin Mărginean          

 

 

 

 

 

Întocmit Şef serviciu Ioana Tcaciuc 
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