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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2016 
 

 În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată ta Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale 
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a ^ gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul 
populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 
în temeiul prevederilor art.58 alin.llit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești întrunit în şedinţă extraordinară; 
 Văzând expunerea de motive  înregistrată sub nr. 70 din 5.01.2016, prin care 
primarul comunei Barna Marinel propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2016; 
 Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 71 din 5.01.2016, prin care 
Biroul contabilitate impozite și taxe locale  susţine aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2016 ;  
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. a), ale art. 45 alin.2 lit. a) şi ale 
art. 115 alin 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1. Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 
înregistrat la data de 31 decembrie 2016 în cuantum de  - 182,668,86 lei. 
 Art. 2. Primarul comunei Bodești prin compartimentele de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 Art.3.  Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
______________________________________________________________________________ 
      
    Nr. 1 din 9.01.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Ilisei Manuela 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


