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Consiliul Local al Comunei Iordacheanu, Judetul Prahova ;
Avind in vedere:
- Expunerea de motive w. 7020/04.01.2019 a Primarului Comunei Iordacheanu privind aprobarea

acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvottare al Comunei Iordacheanu, pentru anul 2018
- Referatul de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil al Primarului, inregisfiat sub

.7024/04.01.2018
- Legea contabilitatii nr 82/1991;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile uherioare;

- Legea nr. 273/2006 pivirr,d finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 3809/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exrcitiului bugetar

al anului 2018

- Prevederile art. 58 alin. din Legea r.273/2006 privind finanlele pulice locale, cu modificdrile 9i
complet6rile ulterioare,

HOTARESTE:

Art.l. - Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de
168782,45 lei aferent anului 201 8, din excedentul bugetului local al anilor precedenti.
4rt.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hoterari se insircineazd primarul
comunei Iordacheanu precum qi Compartimentui de resort din cadrul aparatului propriu al
Primarului.
Art.3. Prezenla hotdrare va
institulii gi persoane inleresate

Iordacheanu

07.0r.2019

fi comunicatd Instituliei Prefectului Judelului prahova, altor
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privind acoperirea delinitiva a deficitului sectiuDii d€ dezvoltare aferenta anului 201t
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HOTARARE

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al Comunei Iordacheanu
pentru anul 2019

Consiliul Local al Comunei lordacheanu, Judetul Prahova ;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive ff. 7025/04.01.2019 a Primarului Comunei lordacheanu

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului Comunei lordacheanu, pentru anul 2019.
- Referatul de specialitate intocmit de aparatul de specialitate al Primarului, inregistrat

sub r,t. 7 026 104.0 1.201 9,
- Legea contabilitatii m 82ll99l;
- Legea n. 50012002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile

ulterioare;
- Ordinul nr. 3809/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind

incheierea exrcitiului bugetar al anului 2018.
- Prevederile art. 58 alin. din Legea nr. 27312006 privind finanlele pulice locale, cu

modifi cirile 9i completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. - Se aproba utilizarea excedentului bugetului local in suma de ,1491 8, l0 lei din
excedentul anilor precedenti , pentru pentru acoperirea temporara a golurilor de casa pentru
sectiunea de functionare.

@ Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotiriri se insdrcineazi Primarul
Comunei Iordacheanu precum gi Compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu at
Primarului.
Art.3. Prezenta hotdrare va fi comunicata Institutriei Prefectului Judelului Prahova, altor
institulii gi persoane interesale
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