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  H O T Ă R Â R E A  NR 6 / 21 ianuarie 2020  
privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local  al anilor precedenți  

a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea  obiectivului de investiții ” Modernizare rețea de 
drumuri  de interes local ” secțiunea de dezvoltare  

 

 

   Având în vedere : 

Raportul  de specialitate nr 4545/ 2020 întocmit de Șef Birou Financiar Contabil Tănase 
Ionuț  prin care solicita adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea acoperirii   deficitului  secțiunii 
de dezvoltare  din excedentul anului  precedent precum și referatul de aprobare nr 4546/2020 
semnat de dl primar Savu Ion , 
           În conformitate cu art 2. alin  "26”- ”echilibrul bugetar - egalitatea dintre veniturile 
bugetare programate si cheltuielile bugetare de efectuat in cadrul unui exercitiu bugetar. In cazul 
in care veniturile programate ale sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile bugetare 
prevazute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate asigura utilizand ca sursa de finantare 
excedentul anilor precedenti”din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată ; 
           Art 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, 
           OAP nr 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar  
           În temeiul  prevederilor  art.129 alin (4) , lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr 
57 din 5 iulie 2019 privind  codul adminsitrativ  cu modificările și completările ulterioare;  
        

           Consiliul Local Bucov, județul Prahova, adoptă prezenta  hotărâre: 
      

      Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul  bugetului local  rezultat  la 
finele anului 2019 în sumă de  8.442.688,30 lei  ca sursă  de finanțare   a cheltuielilor  secțiunii 
de dezvoltare  pentru obiectivul de investiție în continuare denumit ” Modernizare rețea de 
drumuri  de interes local , comuna Bucov” . 

 
      Art.2. Prezenta Hotărâre va fi comunicată dlui Primar , Instituției Prefectului , DGFP 
Prahova. 
 
                          Președinte de ședință,                                   Contrasemnează, 
                             Cojocaru Aurel                                          Secretar general, 
                                                                                                Nae Florentina Cristina  
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi”pentru” 
17 consilieri prezenți din cei 17 în funcție. 
 


