ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI
HOTĂRÂREA Nr. 2
din 09 ianuarie 2020
Privind privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sântandrei
a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Sântandrei, întrunit în ședința extraordinară din data de 9
ianuarie 2020,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Sântandrei înregistrat sub nr. 47 /
09.01.2020,
- raportul de specialitate al Biroului Finanţe Contabilitate nr. 19 / 06.01.2020, referitor la
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Sântandrei
pe anul 2019 în suma de 1.553.763,79 lei, din excedentul bugetului local al anilor precedenți;
- avizul favorabil al Comisiei Buget – Finanțe;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 13, art. 49, alin. (14) și ale art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3751 / 13.12.2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, publicat în
Monitorul Oficial nr. 1012 din 17.12.2019,
- art. 129, alin. (2) , lit. b), alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi
“împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului
local al comunei Sântandrei pe anul 2019 în suma de 1.553.763,79 lei, din excedentul bugetului
local al anilor precedenți.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei în
calitate de ordonator principal de credite şi Biroul Finanţe Contabilitate.
Art.3.Prezenta
se
comunică
cu:
Instituţia
Prefectului
Judeţul
Bihor____Primar______Trezoreria
Municipiului
Oradea____Biroul
Finanţe
Contabilitate____Afişaj.
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