
 

                                                 HOTĂRÂRE 
 

privind acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de Dezvoltare a Bugetului local al comunei Boroaia 
aferent 2015 și aprobarea Contului de execuție existent la data de 31.12.2015 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 27 

din 4.01.2016 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 28 din 4.01.2016; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, din 
cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. 105 din 8.01.2016; 

 - OMFP nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2015 și OMFP nr. 4153/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 986 din 31 decembrie 2015 
 - prevederile art.19, al.1, lit. „a", şi a art. 58, alin.1, lit. ,,a” şi ,,c” din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice 
Locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

În temeiul art. 45 alin.( 2 ) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Boroaia a deficitului 
înregistrat la Secțiunea Dezvoltare la 31.12.2015, sursa A, în sumă de 317.158,07 lei. 

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărârie se abrogă art. 3 din HCL Boroaia nr. 60/14.12.2015. 
Art.2   Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Boroaia aferent anului 2015, la Venituri în sumă 

de 8.351.113,38 lei, iar la Cheltuieli în sumă de 7.943.241,93 lei, cu un Excedent de 407.871,45 lei, conform anexei  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3   Primarul şi Compartimentul  Contabilitate – buget  al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
Preşedinte de şedinţă,   
Murariu Marcel                                                                                                 

 
                         Contrasemnează, 

                                            Secretarul Comunei, 
                               Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 8 ianuarie 2016          
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