ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 7 / 2020
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI
2019 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2018
Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
In urma analizei proiectului de hotarare nr. 3/06.01.2020 initiat de primarul comunei
Tomesti cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2019 a sectiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar
2018 ;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/3 din 06.01.2020 a Primarului comunei
Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2019 a
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului
bugetar 2018 ;
Analizand Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/3 din 06.01.2020 din cadrul
Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public
si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si
comert nr. 5/19 din 29.01.2020, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru
administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor
cetatenilor nr. 5/20 din 29.01.2020 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate
pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr.
5/21 din 29.01.2020 ;
.
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.17.3 alin 1 litera b, alin.2 din
O.M.F.P. nr. 3.751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea
exercitiului bugetar al anului 2019, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.58
alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si
art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2019 a sectiunii de
dezvoltare in suma 75.432,64 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2018;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de
Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste
Compartimentul buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

-

-

Art.4. Prezenta hotarare se comunica
Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti .
Compartimentul buget, finante .
Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Borza Traian

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 30.01.2020

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de:
__9____ voturi „pentru” ; - voturi „împotrivă”, - abţineri.

