
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 1/2019 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcționare,  

sursa E al bugetului local existent la data de 31.12.2018 din  

excedentul bugetului local al anilor precedenţi 

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința extraordinară din data de 07.01.2019 

 

Având în vedere Expunerea de Motive a primarului comunei, dl. Márton László – 

Szilárd privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcționare, sursa E al 

bugetului local existent la data de 31.12.2018 din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi; 

Văzând raportul de specialitate nr. 1/2019 al Compartimentului contabilitate şi 

Raportul de avizare al comisiei economico-financiare juridică şi de disciplină nr. 1/2019 

Luând în considerare prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, în special ANEXA 11 

Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018, 

- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3809/18.12.2018, modificat cu 

Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2858/21.12.2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 şi Legea contabilităţii nr. 

82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al anului 2018 a Comunei Ciumani cu rectificările ulterioare aduse de hotărârile 

Consiliului Local Ciumani nr.20/2018, nr. 22/2018, nr. 34/2018, nr. 58/2018, nr. 67/2018, nr. 

71/2018; 

Luand în considerare prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 – privind 

transparenţa decizională în administraţia publică locală,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) şi în temeiul art. 45, alin. 

(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

modificată şi completată, cu un număr de 13 voturi. 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcționare, sursa E 

al bugetului local existent la data de 31.12.2018 din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi în sumă de 32.971,53 lei, din care: 

 Comuna Ciumani 16.541,86 lei 

 Școala Gimnazială Köllő Miklós 16.429,67 lei. 

 

ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Ciumani şi Compartimentul contabilitate; 



 

ART. 3 Hotărârea se comunică prin grija secretarului Comunei Ciumani, primarului 

Comunei Ciumani, Compartimentului contabilitate, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 

şi aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Ciumani şi publicarea 

pe site-ul comunei Ciumani.;  

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Molnár Eszter   Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 

 

 

 


