ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMARUL COMUNEI CIUMANI
Nr.1/2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő
Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2020

Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare nr. 1/2020 a
primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd privind aprobarea utilizării
excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor
precedenți, pe anul 2020, precum cererea școlii nr.2574/08.01.2020;
Văzând raportul de specialitate nr. 1/2020 înaintat de compartimentul de
contabilitate, respectiv văzând avizul consultativ favorabil al comisiei pentru
activitatea economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului
public și privat al comunei;
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3751/14.12.2019 privind aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019,
modificată și completată prin Ordinul MFP nr.3799/24.12.2019, precum Legea
contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, cu modificările și
completările ulterioare;
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,

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós”,
sursa E al anilor precedenţi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019
în sumă totală de 10.000 lei, din care suma de 10.000 lei pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă pe anul 2020.
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.

PRIMAR
Márton László-Szilárd

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

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

