
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.73/08.01.2020

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş aferent anului 2018

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară

         Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr.73 din 08.01.2020 ;
- Raportul de specialitate întocmit de  biroul financiar-contabililitate din cadrul

aparatului de specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr.74  din 08.01.2020  ;
- Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate  din cadrul Consiliului Local al

comunei Aluniş;
- Prevederile art.58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006-privind finanţele publice

locale, cu modificările ulterioare;
- Prevederile pct. 5.17.3, litera b) din Ordinul Ministrului Finanţelor nr.3.751/2019

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2019, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), litera b), alin.(4), litera a) şi art.
196, alin.(1), litera a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.- Aprobă întregirea excedentului bugetului local pe anul 2018 cu suma de
57.691,75 lei,  utilizată la secţiunea de dezvoltare a bugetului pe  anul 2019 şi acoperirea
definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Aluniş aferent
anului 2019.

Art.2. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
   Primarului comunei Aluniş;
-  Altor persoane şi autorităţi interesate.

              Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

            Nr. 1
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr.73/08.01.2020

REFERAT		DE		APROBARE	
la	proiectul	de	hotărâre		privind		aprobarea		întregirii	excedentului	bugetului		local		

al	comunei	Aluniş	aferent	anului	2018	
	

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

	
aprobarea		întregirii	excedentului	bugetului		local	

al	comunei	Aluniş	aferent	anului	2018	
	

	 în	susţinerea	acestei	propuneri	formulez	următoarea	motivare:	
	
	 La	 încheierea	 exerciţiului	 bugetar	 al	 anului	 2019,	 conform	 Normelor

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin

Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 3751/2019, se	 impune	 întregirea	

excedentului	 bugetului	 local	 pe	 anul	 2018	 cu	 suma	 utilizată	 din	 fondul	 de	

rulment	 la	bugetului	 local	Aluniş	 în	exerciţiul	bugetar	2019	pentru	 finanţarea	

cheltuielilor	secţiunii	de	dezvoltare,	în	suma	de	57.691,75 	lei.	

	

	 Având	 în	 vedere	 cele	 expuse	 mai	 sus	 	 supun	 spre	 aprobarea	

dumneavostră	următorul	proiect	de	hotărâre.	

	

	
PRIMAR,	

Iulian-Cristian	Bîgiu					


