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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 2 din 07.01.2016 privind reîntregirea 
excedentului bugetului local cu sumele repartizate din acesta,  în cursul anului 2015 pentru finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare. 
 
 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţa ordinară;  
Văzând Referatul nr. 14 din 05.01.2016 al compartimentului contabil și având în vedere precizările ulterioare 

privind necesitatea modificării hotărârii de mai sus, expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul 
compartimentului  financiar contabil şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia  

Luând în considerare prevederile pct. 5.13.2.2.  lit. ,,b” și pct.5.13.3 al.(1) lit. ,,b” din Normele metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 aprobate prin Ordinul nr. 4.075 din 18 decembrie 2015, al 
Ministerului Finanțelor Publice, modificate și completate prin Ordinul nr. 4.153 din 30 decembrie 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;  

In temeiul prevederilor art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „a”; art. 45 al.(2) lit. „a”;  art. 63 al.(1) lit. „c” şi al.(4) lit. 
„b”; şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
HOTARASTE: 

 
Articol unic  – Articolul 1 al Hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 2 din 07.01.2016 privind 

reîntregirea excedentului bugetului local cu sumele repartizate din acesta,  în cursul anului 2015 pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, se modifică și va avea următorul cuprins:  

,,Art.1 - Se aprobă acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 în sumă de 158.332,35 lei 
din excedentul bugetar al comunei Bănia.”  

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina proprie 
de Internet www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Surulescu Rozalia 
   Contrasemnează 

        Secretar  
   Marin Pavel  

 


