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 H O T A R A R E A  Nr.2 

Din  9  Ianuarie   2020 

 
 
     Privind: aprobarea utilizarii definitive a excedentului/deficitului   bugetar  din anul 2019  pentru anul                       
fiscal  2020. 
 
 Avănd în vedere Expunerea de motiva a d-nei Primar Ioniță Steluța ți  Raportul d-nei Radu Badiu 
Nicoleta,referent-contabil din cadrul Compartimentului contabilitate,impozite ți taxe ; 
 Avizele comisiilor de specialitate; 
  In conf.cu Ordinul nr.3799 din 24.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înche-         
ierea exercitiului bugetar pe anul 2019;  

                         In baza Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
             In baza Legii nr.82/1991,republicată ,  privind legea contabilitatii 
  In baza Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale  modificata şi completata cu OUG 
nr.58/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul Fiscal; 
 In baza  art.129 alin1,lit.a si alin.4 lit c. din OUG nr.57/2019; 
            In temeiul art.139,alin3 lit c. ți art.196,alin.1 lit.a OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
  
                                                                     H O T A R A S T E  : 
 
 
 Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului pentru anul 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de                       
casă provenite din decalajele între veniturile ți cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare în anul                
curent în limita disponibilului. 
 Art.2.Se aprobă utilizarea definitivă a exedentului pe anul 2019 în anul 2020 ca SURSA  A de 
utilizare a cheltuielilor sectiunii de funcționare în sumă de 374.886,08 lei  ți dezvoltare în sumă de 
5.255,84 lei iar SURSA  E  la sectiunea de dezvoltare în sumă de 32.142,56 lei.  
             Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil ,răspunde de exactitatea datelor înscrise în  prezenta                      
hotărăre 
 Art.4. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de informare                      
persoanelor  interesate. 
 
               Prețedinte de țedință,                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                               Secretar comună, 
                Chirpac Gheorghe                                                             Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE   H O T A R A R E  

Din  7  Ianuarie   2020 

 
 
     Privind: aprobarea utilizarii definitive a excedentului/deficitului   bugetar  din anul 2019  pentru anul                       
fiscal  2020. 
 
 Avănd în vedere Expunerea de motiva a d-nei Primar Ioniță Steluța ți  Raportul d-nei Radu Badiu 
Nicoleta,referent-contabil din cadrul Compartimentului contabilitate,impozite ți taxe ; 
            In conf.cu Ordinul nr.3799 din 24.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înche-         
ierea exercitiului bugetar pe anul 2019;  

                         In baza Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
             In baza Legii nr.82/1991,republicată ,  privind legea contabilitatii 
  In baza Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale  modificata şi completata cu OUG 
nr.58/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul Fiscal; 
 In baza  art.129 alin1,lit.a si alin.4 lit c. din OUG nr.57/2019; 
            In temeiul art.139,alin3 lit c. ți art.196,alin.1 lit.a OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
  
 
                                                                     H O T A R A S T E  : 
 
 
 Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului pentru anul 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de                       
casă provenite din decalajele între veniturile ți cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare în anul                               
curent în limita disponibilului. 
 Art.2.Se aprobă utilizarea definitivă a exedentului pe anul 2019 în anul 2020 ca SURSA  A de 
utilizare a cheltuielilor sectiunii de funcționare în sumă de 374.886,08 lei  ți dezvoltare în sumă de 
5.255,84 lei iar SURSA  E  la sectiunea de dezvoltare în sumă de 32.142,56 lei.  
             Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,contabil ,răspunde de exactitatea datelor înscrise în  prezenta                      
hotărăre 
 Art.4. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va populariza prin orice mijloace de informare                      
persoanelor  interesate. 
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