
JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CO$E$TI

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului

local al comunei Cogegti pe anul 2017 din excedentul bugetar al bugetului local al
comunei Coqeqti inregistrat la sf6rgitul anului 2017

Consiliul Local Coqegti, intrunit in gedinji extraordinard din data de 08.01.2018;
in temeiul prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice ff.

324411,9.I2.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea
exercitiului bugetar al anului 2017;

Lu6nd in disculie Nota de Fundamentare nr.92106.01.2017, intocmit[ de primarul
1oca1it51ii, domnul PANA NICOLAE, prin care se relevd intocmirea proiectului de
hotdrAre privind acoperirea definitivd a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului
local al comunei Cogeqti pe anul 2017 din excedentul bugetar al bugetului local al
comunei Cogeqti inregistrat la sf6rEitul anului 2017;

AnaltzdndRaportul Cornpartimentului contabilitate din cadrul Primariei Cosegti;
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea ff. 21512001 privind

administratia pub1ic6locald, republicatS, cu ultimele modificdri qi completiri;
In temeiul dispoziliilor arl. 46 dinlegea nr. 21512001 privind administralia public[

1oca15, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobi acoperirea definitivd din excedentul bugetului local a
deficitului Sec{iunii de Dezvoltare a Bugetului Local al comunei Coqeqti aferent anului
2017, cu suma de 641.420,06 lei .

Art, 2. Compartimentul contabilitate din cadrul Primdriei Coqeqti se va ocupa cu
ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri.

Art. 3. PrezentaHotdrdre va fi comunicatd primarului localitdtii, A.J.F.P. Argeq,
Consiliului JudeJean Argeq gi Trezoreriei Mioveni, va fi afiqat[ Ia sediul primiriei qi va fi
inaintatd Instituliei Prefectului Judelului Argeq in vederea exercitdrii controlului de
legalitate.

NR. 1

Data a2i,08.01.2018
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