
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA        

           
HOTĂRÂRE

privind  acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013 a deficitului secţiunii funcţionare a anului 2014, din
cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere: 
- prevederile art. 58   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările

ulterioare;
- prevederile     pct. 5.13.2.2  lit. b, pct. 10.4.2. lit. e, 10.5.3. lit. b din O.M.F.P. nr. 1.780 din 19 decembrie

2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu modificările
şi completările ulterioare;

- prevederile adresei nr. 255606 din 23.12.2014 a Administraţiei  Judeţene  a Finanţelor Publice Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 134 din 12.01.2015 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  compartimentului  contabilitate 133 din 12.01.2015;
-  raportul   nr.  135  din  12.01.2015   al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1 – Se aprobă acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013, a deficitului secţiunii funcţionare a
anului 2014, din cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în sumă de 281.672,65 lei.

Art.  2 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.  3 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,

compartimentului contabilitate  precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                            Preşedinte,
                  Rotaru Monica

                                                                                        Contrasemnează  pentru legalitate
                                                                                  Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                          PRAF MONICA                 

Nr.  4
Adoptată   la Gheorghe  Doja
Astăzi, 21.01.2015

http://www.gheorghedojail.ro/


                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  134 din 12.01.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  

privind  acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013 a deficitului secţiunii
funcţionare a anului 2014, din cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
 - prevederile art. 58   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile     pct. 5.13.2.2  lit. b, pct. 10.4.2. lit. e, 10.5.3. lit. b din O.M.F.P.

nr. 1.780 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile adresei nr. 255606 din 23.12.2014 a Administraţiei  Judeţene  a 
Finanţelor Publice Ialomiţa;

          Examinând:
- raportul   compartimentului de contabilitate nr. 133 din 12.01.2015;
Având in vedere necesitatea  şi oportunitatea  adoptării  unei hotărâri prin care

să se aprobe acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013, a deficitului secţiunii
funcţionare a anului 2014, din cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, în sumă de 281.672,65 lei,  propun consiliului local adoptarea unei
hotărâri, conform proiectului anexat.

Pentru care am încheiat prezenta.

 Primar,
ION MIHAI



       COMUNA GHEORGHE DOJA
       JUDETUL IALOMITA
       Nr.   133 din 12.01.2015

                                                                     R A P O R T  
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre privind

acoperirea deficitului de la secţiunea de funcţionare a anului 2014,din
excedentul anului 2013

                              Având în vedere:
                       -Ordinul 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
inchiderea 
                       executiei bugetare a institutiilor publice a anului 2014;
                       -adresa nr,255606/23.12.2014de la A.J.F.P. IALOMITA;

                       Propun initierea unui proiect de hotărâre prin care se aprobă acoperirea
deficitului de la sectiunea de functionare a anului 2014, in suma de 281.672,65 lei,
din excedentul anului 2013, conform O.M.F.P. 720/2014.
                                    Pentru care am incheiat prezentul.

INSPECTOR,
DOROBANTU GILICA

                                      ROMÂNIA                 



   JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
        Comisia  pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
    amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

                   Nr. 135 din 12.01.2015

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind  acoperirea definitivă  din excedentul anului 2013 a deficitului secţiunii
funcţionare a anului 2014, din cadrul bugetului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

Având în vedere: 
 - prevederile art. 58   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

cu modificările  şi completările ulterioare;
- prevederile     pct. 5.13.2.2  lit. b, pct. 10.4.2. lit. e, 10.5.3. lit. b din O.M.F.P.

nr. 1.780 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- prevederile adresei nr. 255606 din 23.12.2014 a Administraţiei  Judeţene  a 
Finanţelor Publice Ialomiţa;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 134 din 12.01.2015 întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja;
- raportul  compartimentului  contabilitate 133 din 12.01.2015;

           - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu  unanimitate  de  voturi,  propunem  ca,  în  temeiul  Legii   administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să
se adopte hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,


