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HOTARARE
privind utilizareautilizarea excedentului bugetului local al comunei 86leqti rezultat la

incheierea exercitiului bueetar al anului 201 9

Consiliul local al comunei Bdleqti, intrunit in ;edinfa de ordinard;

Avind in vedere:

-art.58, alin.(1) din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, cu

modificarile gi completarile ulterioare;
-Legea nr.50012002, privind finantele publice, cu modificarile 9i completarile

ulterioare;
-Legea contabilitatii nr.82/7991, republicat4 cu modificarile gi completarile

ulterioare;
-Ordinul Iy'rFP 3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind

incheierea exerciliului bugetar al anului 2019;
Ydzdnd:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Bdlegti' jr. Ungureanu M6dalin-Ion. 13

proiectul de hotdrdre privind utilizarea excedentului bugetului local in anul 2019;
- raportul de specialitate al Serviciului Economic din aparatul de specialitate al

primarului;

in temeiul art. 129, axt. 139 si art. 196 din OUG nr, 5712019 privind Codul

Administrativ.
HOTANASTE:

Art. 1. Se aprobd utilizarea excedentului anual al bugetului local in suma de

24.903,96 lei, in anul bugetar 2020, pentru finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare

in sumd de 24.903,96 lei gi pentru acoperirea temporari a golurilor de casd provenite din

decalajele intre veniturile gi cheltuielile secliunilor de funclionare gi dezvoltare in anul

curent. in suma de 100.959,26 lei.
Art. 2. Se aprobd utilizarea excedentului anual al bugetului instituliilor finan{ate din

venituri proprii Ei subvenlii de la bugetul local de I .951,13 lei, in anul bugetar 2020, pentru

acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalajele intre veniturile qi

cheltuielile secliunii de funclionare in anul curent, in suma de 1.951,13 lei'
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se imputernicegte domnul

Nicolescu Spiridon, qeful serviciului economic din aparatul de specialitatea a1 primarului
comunei Bdleqti,

Art. 4, (1) Hotdrdrea, dupd contrasernnare pentru legalitate de cltre secretarul

comunei, se va comunica in termenul prevbzut de lege, prin Compartimentul Secretariat si

Relalii cu Publicul, lnstituliei Prefectului-judelul Go{, in vederea exercitdrii controlulu: .-::



privire la legalitate, primarului pentru executarea prevederilor acestuia prin aparatul de

specialitate, se va trasnsmite celor interesali.
(2) Aducerea la cunoqtintd publicd se face prin afiqare pe panoul de publicitate din

incinta Consiliului Local, care este permanent accesibil publicului gi in locuri aglomerate

din comun6, prin publicareainziarul local 'oMonitorul de Bdleqti".

PRESEDINTE DE SEDINT

CONSILIER LOCAL,

ANINO

2g.Ol.202l,cu un numar de 15 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, exprimate din

totalul de l5 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 15 consilieri in functie -

CONTRASEMNEAZA,

SECRETA NERALO

CONSTANTIN- TI BALDOVIN

BALE$TI,

NR. 6129,01,2021


