ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr.4/2020

Privind utilizarea excedentului bugetar

Consiliul local orășenesc Borsec.
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Referatul de aprobare
nr.1/2020.
Luând în considerare prevederile art.58, art. 70(3) şi 71(4) din
Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale precum şi prevederile pct.3.17
Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
Văzând avizul de aprobare

al comisiei buget-finanţe, din cadrul

Consiliului local.
In temeiul dispozițiunilor art.134(4), art.129(2), lit.b), art.129(4)
lit. a), 139(3),lit.a), art.196(1) lit.a), art.197
din
Ordonanța de urgență

nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională
în administrație publică,
republicată 2013 cu modificări și completări.

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local
733.866,66 lei pentru :
- 500.000,00 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de
casă
provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile
secțiunilor de funcționare şi dezvoltare în anul curent.
- 233.866,66 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare
Art.2 Se aprobă ca din excedentul rezultat din execuția bugetului
din activități finanțate integral din venituri proprii suma de 600.000 lei să fie preluat
ca venit la bugetul local pe anul 2019 în contul 21A3605 „ Vărsăminte din veniturile
şi/sau disponibilitățile instituțiilor publice”
Art.3 Utilizarea excedentului din anii precedenți al activităților
finanțate integral din venituri proprii pentru efectuarea de cheltuieli pentru secțiunea
de funcționare în suma de 600.000 lei

Art.4 Prin grija secretarului general al unității administrativ
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la
sediul primăriei.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredințează biroul economic financiar în colaborare cu ordonatorul principal de
credite.
Art.6.Prin grija secretarului general unității administrativ teritoriale
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează
- instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea
legalității actului administrativ.
- compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;

Borsec, la 07 ianuarie 2020

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

