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                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 08.01.2019                                          

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare  

al anului 2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenți 

 Sursa de finanțare A Integral de la buget 

 

Consiliul local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, 

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Primar Ionel Vatamanu, înregistrată cu 

numărul 26874/07.01.2019; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 26875/07.01.2019; 

Având în vedere Raportul de specialitate inregistrat cu numărul 26876/07.01.2019; 

Având în vedere avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de 

disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 

26928/08.01.2019; 

Având în vedere avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, 

familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului 

Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 26930/08.01.2019; 

Având în vedere avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 26932/08.01.2019; 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea Bugetului de Stat pe anul 

2018,  

Având în vedere prevederile Ordinului MFP nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2018, Cap. V, punct 

5.15.3. (1), lit. b),  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al anilor 

precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2018, în sumă de 203.713,18 lei, 

Sursa de finanțare A Integral buget local, conform Ordinului MFP nr. 3809/18.12.2018 
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pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 

2018, Cap.V, punct 5.15.3.(1), lit. b).  

Art. 2  Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

Instituției Prefectului Județului Iași, 

Primarului Orașului Târgu Frumos, 

Serviciului economic, 

Trezoreriei Oraș Târgu Frumos 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției. 

        

  Președinte de ședință,    Avizează pentru legalitate, 

         Viceprimar,                 Secretar, 

   ION ALEXA – ANGHELUȘ                Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică convocată de îndată pentru astăzi, 08.01.2019, cu un 

număr de 17 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0  voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali 

prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.  


