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HOTĂRÂREA NR. 1 

Din data de 30 ianuarie 2019  

Pentru validarea Dispoziției nr. 25 din data de 9 ianuarie 2019 privind aprobarea 

excedentului pe secțiunea de funcționare și acoperirii definitive 

a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 

 

 Consiliul Local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 

ianuarie 2019 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 118 din 10.01.2019 a primarului comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 162 din 15.01.2019 a compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare nr. 312 din 25.01.2019 al comisiei de specialitate a Consiliului 

Local;  

- Dispoziția nr. 25 din data de 9 ianuarie 2019 privind aprobarea excedentului pe 

secțiunea de funcționare și acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2018; 

- prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;  

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se validează Dispoziția Primarului Comunei Boghiș nr. 25 din data de 9 ianuarie 

2019 privind aprobarea excedentului pe secțiunea de funcționare și acoperirii definitive a 

deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează primarul comunei 

şi Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului comunei Boghiş; 

- Compartimentul buget și finanțe; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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