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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

 

 

HOTĂRÂREA  
 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pesac a deficitului  

secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018 

 

 

 

 

  Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 03.01.2019, având în 

vedere următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.14/03.01.2019 prezentat de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac, prin care solicită 

consiliului local aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de 

dezvoltare la data de 31.12.2018; 

- prevederile art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare;                                                             

- prevederile Anexei - cap.V - Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice 

unităților administrativ-teritoriale, pct.5.13-5.15 din OMFP nr.3809/18.12.2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.47, art.115 alin.1 

lit.b și ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de 

dezvoltare la data de 31.12.2018, în sumă de 652.302,92 lei. 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Primarului Comunei Pesac; 

- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 

- D.G.R.F.P. Timișoara; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Responsabilului CFP; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariapesac.ro. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1 din 03.01.2019 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

           LUNGU MIHAIL 

 
__________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C ,  

 

 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 
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