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 HOTĂRÂREA NR. 2 / 08.01.2015 
privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 

2014.                         
 
      Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa 
extraordinară la data de 08.01.2015. 
      Având în vederexpunerea de motive prezentată de domnul primar; 
-raportul de specialitate şi raportul comisiei  nr.I  din cadrul C.L. Apa,                             
-prevederile art.58 , alin.(1)din  Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-punctului 5.13.3. alin.(2) din O.M.F.P-ul nr.1780/2014 privind Normele de 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014; 
-prevederile art. 10 si 36 alin(2) lit-b- coroborat cu prevederile alin(4) lit.a, şi d,  
din Legea nr 215/ 2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind administraţia publică locală. 
 În temeiul art . 45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.              
 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
    Art. 1. Se aprobă acoperirea deficitului rezultat la încheierea exerciţiului 
financiar al anului 2014, din secţiunea de dezvoltare, cu suma de  418.302,76 lei. 
 
    Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Apa şi consilier contabil Guiaş Daniela - Cristina .  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 
    Nagy Iosif                                                                                    Moldovan  Vasile 
 

 

 

RED : M.V. în 4 EX. 
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PROIECT DE  HOTĂRÂREA NR. 3 / 2015 
privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 

2014.                         
 
      Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa 
extraordinară la data de 08.01.2015. 
      Având în vederexpunerea de motive prezentată de domnul primar; 
-raportul de specialitate şi raportul comisiei economice din cadrul C.L.                              
-prevederile art.58 , alin.(1)din  Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-punctului 5.13.3. alin.(2) din O.M.F.P-ul nr.1780/2014 privind Normele de 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014; 
-prevederile art. 10 si 36 alin(2) lit-b- coroborat cu prevederile alin(4) lit.a, şi d,  
din Legea nr 215/ 2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind administraţia publică locală. 
 În temeiul art . 45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.              
 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
    Art. 1. Se aprobă acoperirea deficitului rezultat la încheierea exerciţiului 
financiar al anului 2014, din secţiunea de dezvoltare, cu suma de  418.302,76 lei. 
 
    Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Apa şi consilier contabil Guiaş Daniela Cristina .  
 
 
 

   
INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

APAN MIHAI 
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JUD.SATU MARE 
COMUNA APA 
NR.4/05.01.2013 
 
 
 
 
                                         EXPUNERE DE MOTIVE 
 
               Privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare 
pe anul 2014 
 
 
 
           Domnilor consilieri: 
 
             În conformitate cu art.58 din Legea finanţelor publice nr.273/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a punctului 5.13.3. alin.(2) din 
O.M.F.P-ul nr.1780/2014 privind Normele de încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2014; 
                      propun spre aprobare a proiectului cu privire la acoperirea 
deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare pe anul 2014. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          PRIMAR 
                                                                       Apan Mihai 
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NR. 5/05.01.2013 
 
 
 
                               RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
    
          Privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare pe 
anul 2014 
 
 
       Domnilor consilieri: 
 
 
 
           În urma prezentării proiectului de hotărâre cu privire la acoperirea 
deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 vă aduc la cunoştiinţă că 
acesta îndeplineşte condiţiile legale.  
 
             Drept urmare: 
 
                                                     SUSŢIN 
          Dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii 
deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare pe anul 2014.  
 
 
 
 
                                                                                    Consilier contabil 
                                                                               Guiaş Daniela Cristina 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

             la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar 

al secţiunii de dezvoltare pe anul 2014. 

              

 

 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, 
spre dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 08.01.2015 
 

 
 
PRESEDINTE   COMISIA  I                                SECRETAR  COMISIA  I 
 
     Trandafir  Vasile Radu                                         Dârle Radu Gheorghe 
                                                        
 
 


