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PROCES VERBAL DE AFIŞARE  
Încheiat cu ocazia afişării proiectelor  cu caracter normativ 

 
 Astăzi, 23.12.2015, s-a procedat  la afişarea proiectelor de 
hotărâre cu caracter normativ: 
 1.  Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar al 
secţiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2015. 
            2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar 
aferent anului 2015. 
 Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii 
sau opinii cu valoare de recomandare privind  aceste proiecte 
normative. Propunerile, sugestiile  sau recomandările  se vor formula 
în scris şi vor fi depuse la cam. 4-parter- Centrul de Informaţii cu 
Publicul al Primariei municipiului Vatra Dornei, str. M.Eminescu, 
nr.17. 
 Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris 
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre  vor 
specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, 
menţionând data transmiterii şi datele de contact ale expeditorului. 
 Proiectele de hotărâre sunt afişate pe site-ul Primăriei  
municipiului Vatra Dornei şi la afişierul Primăriei municipiului Vatra 
Dornei.                                                                                                                     

SECRETAR, 

Luminosu Luminiţa 

 
 
 
 

 



 
                                                                      

 Proiect 1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

  
HOTĂRÂRE 

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  dezvoltare pentru bugetul 
anului 2015   

 
 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  

  
            Având în vedere expunerea de motive nr.__________ prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr.______________ al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     

Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a 
coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

       HOTĂRĂŞTE:            

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul 

anului 2015 in cuantum  de 473.035,77 lei, din excedentul  sectiunii de dezvoltare al bugetului 

local al  anului 2014. 

Art.2 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de  functionare a bugetului 

“Activitati finantate integral din venituri proprii” (piata agroalimentara)  in cuantum  de 8589,89 

lei,  din excedentul  sectiunii de functionare al bugetului local al  anului 2014. 

Art.3   Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Initiator, 
     Primarul municipiului 
          ILIE BONCHES 

        
     

 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                     Proiect 2 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI 
  

HOTĂRÂRE 
privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2015 

 
 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  

  
            Având în vedere expunerea de motive nr.___________ prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr._____________ al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     
            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a 
din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE:            

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar al secţiunii de funcţionare   aferent 
anului 2015, in suma de 650.643,29 lei astfel: 550.000 lei ca sursa de finanţare  a investiţiilor  ce 
se vor efectua in anul 2016, 100.643,29 lei pentru acoperirea golurilor de casa. 

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a Spitalului municipal 
Vatra Dornei  aferent anului 2015 in suma de 56.768,73  lei pentru acoperirea golurilor de casa. 

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a unitatilor de 
invatamant pentru acoperirea golurilor de casa astfel: Gradinita cu program prelungit de 
invatamant „Alba ca Zapada”: 16.104,80 lei, Scoala Gimnaziala nr.4: 1.691 lei, Liceul Teoretic „Ion 
Luca” 2.165,44 lei, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” 2757,08 lei; 

Art.4 Se aproba utilizarea excedentului  bugetului „Fonduri externe nerambursabile” in 
suma de 278.519,92 lei aferent avansului acordat in cadrul sectiunii de dezvoltare pentru UAT 
Municipiul Vatra Dornei, in calitate de promotor al proiectului , ca sursa de finantare a 
obiectivului de investitii finantat pentru anul 2016, tot in cadrul sectiunii de dezvoltare.  

Art.5  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Initiator, 

     Primarul municipiului 
          ILIE BONCHES 
 


