ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.15/2021
privind aprobarea utilizării excedentului contului de execuție al
bugetului local

Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.13 /2021 a
primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd privind aprobarea utilizării
excedentului contului de execuție al bugetului local;
Văzând raportul de specialitate nr. 13/2021 înaintat de compartimentul de
contabilitate, respectiv văzând avizul consultativ favorabil al comisiei pentru buget –
finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și
comerț;
Luând în considerare prevederile:
- art.58 alin.(1) și următoarele, art.71 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3155/15.12.2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020,
modificată și completată, precum Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările
şi completările ulterioare;
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentuluicontului de execuție al bugetului local, în contextul
prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu completările ulterioare,văzând procesul verbal de afișare nr.
370/2021,
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera a), art.133
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ,modificată și completată ulterior,

H O T Ă R E Ş T E:
Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului contului de execuție 82.98.02 al
bugetului local, înregistrat la sfârșitul anului 2020, în sumă de 3.127.907,56 lei ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general, se comunică Primarului
comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință
publică prin afișare și pe pagina de internet al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
9 martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

