
 

ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI 

 

H O T A R A RE  

privind aprobarea  executiei bugetare  aferente anului  2014 si a acoperirii  

definitive  din excedentul  bugetului local al  unitatii 

  administrativ- teritoriale  pe anul 2014 a deficitului  sectiunii de dezvoltare   

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, Judetul Giurgiu, 

intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

 - referatul compartimentului de specialitate nr. 227/22.01.2015 

 - expunerea de motive a primarului comunei Gaujani nr. 228/22.01.2015; 

 - raportul de avizare al comisiei juridice 

 - raportul de avizare din partea comisiei de specialitate 

 -prevederile Ordinului  nr. 1780/2014 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014 emis de 

Ministerul Finantelor Publice  

-prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind  finantele publice locale; 

 -prevederile art.36 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale, 

republicata; 

 In temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2ool privind administratia publică 

locală, republicata 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1.- (1) Se aproba  executia bugetara aferenta  anului 2014,  dupa cum 

urmeaza : 

          

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

  A. – La venituri : 

    - prevederi bugetare initiale:    2.199.000 lei -                 

    - prevederi bugetare finale: 2.403.300 lei -  

    - incasari: 2.482.268,35   lei 

 

  B. – La cheltuieli : 

    - credite bugetare initiale: 2.199.000 lei  - 

    - credite bugetare finale:  2.431.300 lei -                   

    - plati efectuate:    2.125.728,42  lei  

 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

  A. – La venituri : 

    - prevederi bugetare initiale: 760.000 lei  – 

    - prevederi bugetare finale: 1.520.000 lei –    

    - incasari  : 1.106.275,45 lei – 

  B. – La cheltuieli : 

    - credite bugetare initiale: 760.000 lei – 



    - credite bugetare finale: 1.520.000 lei – 

    - plati efectuate: 1.102.279,56 lei –  

 

             (2)Se aproba acoperirea definitiva  din excedentul bugetului local  al  unitatii  

administrativ- teritoriale pe anul 2014, a deficitului sectiunii de dezvoltare, in suma 

de 736.004,11 lei . 

 Art.2.- Primarul comunei si referentii cu atributii in domeniu vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari  iar secretarul  unitatii administrative 

teritoriale o va comunica celor interesati si o va afisa  la sediul institutiei. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  

 

Adrian Petrisor GHETA 

 

 

 

GAUJANI,  29.01.2015                                                      Avizat pt legalitate  

Nr. 1                                                                                        Secretar                          

                                                                                                  Ioana Doina GRAMA 


