CONSILIUL LOCAL MOSNA
JUDETUL IASI

HOTARARE Nr.3
din 15.01.2019
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenti
Consiliul Local al Comunei Mosna, judetul Iasi;
Avand în vedere proiectul de hotarare nr 62/10.01.2020 initiat de Primarul comunei Mosna,
jud. Iasi precum si dispozitia primarului nr 3 /08.01.2020;
Avand în vedere prevederile - capitolului V, punctul 5 .17 din Anexa la Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 3751/13.12.2019,cu modificarile si completarile aduse prin
Ordinul nr 3799/24.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2019
Avand în vedere referatul contabilului comunei Mosna cu nr 61/10.01.2020
Având în vedere HCL Mosna nr 42/19.04.2019 de aprobare a bugetului local pe 2019
rectificat prin HCL Nr.96/19.12.2019
Având în vedere prevederile art.58 alin 1 lit. c, din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand în vedere prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Legea nr 5/2020 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2020 ;
Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019 ;
În temeiul art.196 alin1 lit b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019;
HOTARASTE :
Art. 1 – Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului
local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenti , fiind în suma de 1024178,91 lei conform
prevederilor legale în vigoare .
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mosna .
Art. 3 - Secretarul comunei Mosna va comunica copie de pe prezenta:
• Primarului comunei Mosna, judetul Iasi.
• Trezoreria Raducaneni
• Compartimentului contabilitate
• Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru control si legalitate
• Si o va aduce la cunostinta publica prin afisare
Prezenta HCL NR3 /15.01.2019 a fost adoptata în sedinta ordinara cu un nr de 15Consilieri prezenti la sedinta cu 15
voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 Consilieri în functie.

Data 15.01.2019
Presedinte de sedinta,
Consilier,

Contrasemneaza,
Secretar General

Postu Ion

Diaconu Rodica

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
JUDETUL IASI

PROIECT DE HOTARARE Nr___________
Pentru sedinta din 15.01.2019
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2020, din excedentul anilor precedent
Consiliul Local al Comunei Mosna, judetul Iasi;
Avand în vedere proiectul de hotarare nr 62/10.01.2020 initiat de Primarul comunei Mosna,
jud. Iasi precum si dispozitia primarului nr 3 /08.01.2020;
Avand în vedere prevederile - capitolului V, punctul 5 .17 din Anexa la Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 3751/13.12.2019,cu modificarile si completarile aduse prin
Ordinul nr 3799/24.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2019
Avand în vedere referatul contabilului comunei Mosna cu nr 61/10.01.2020
Având în vedere HCL Mosna nr 42/19.04.2019 de aprobare a bugetului local pe 2019
rectificat prin HCL Nr.96/19.12.2019
Având în vedere prevederile art.58 alin 1 lit. c, din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand în vedere prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Legea nr 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
PROPUNE :
Art. 1 – Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului
local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenti , fiind în suma de 1024178,91 lei conform
prevederilor legale în vigoare .
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mosna .
Art. 3 - Secretarul comunei Mosna va comunica copie de pe prezenta:
• Primarului comunei Mosna, judetul Iasi.
• Trezoreria Raducaneni
• Compartimentului contabilitate
• Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru control si legalitate
• Si o va aduce la cunostinta publica prin afisare

INITIATOR
PRIMAR-ING. GEORGEL POPA

Avizat –Secretar General
Diaconu Rodica

CONSILIUL LOCAL MOSNA
JUDETUL IASI

HOTARARE Nr.3
din 15.01.2019
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenti
Consiliul Local al Comunei Mosna, judetul Iasi;
Avand în vedere proiectul de hotarare nr 62/10.01.2020 initiat de Primarul comunei Mosna,
jud. Iasi precum si dispozitia primarului nr 3 /08.01.2020;
Avand în vedere prevederile - capitolului V, punctul 5 .17 din Anexa la Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 3751/13.12.2019,cu modificarile si completarile aduse prin
Ordinul nr 3799/24.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2019
Avand în vedere referatul contabilului comunei Mosna cu nr 61/10.01.2020
Având în vedere HCL Mosna nr 42/19.04.2019 de aprobare a bugetului local pe 2019
rectificat prin HCL Nr.96/19.12.2019
Având în vedere prevederile art.58 alin 1 lit. c, din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand în vedere prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Legea nr 5/2020 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2020 ;
Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019 ;
În temeiul art.196 alin1 lit b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019;
HOTARASTE :
Art. 1 – Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului
local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenti , fiind în suma de 1024178,91 lei conform
prevederilor legale în vigoare .
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mosna .
Art. 3 - Secretarul comunei Mosna va comunica copie de pe prezenta:
• Primarului comunei Mosna, judetul Iasi.
• Trezoreria Raducaneni
• Compartimentului contabilitate
• Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru control si legalitate
• Si o va aduce la cunostinta publica prin afisare
Prezenta HCL NR3 /15.01.2019 a fost adoptata în sedinta ordinara cu un nr de 15Consilieri prezenti la sedinta cu 15
voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 Consilieri în functie.

Data 15.01.2019
Presedinte de sedinta,
Consilier,

Contrasemneaza,
Secretar General

Postu Ion

Diaconu Rodica

