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HOTARARE 
privind acoperirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 a deficitului bugetar sectiunea 

functionare  

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta extraordinara de lucru 

din data de 08 ianuarie 2021 

AVAND IN VEDERE : 

 

   -    Prevederile Ordinului nr 3155 din 15 decembrie 2020, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 

   -   Referatul de aprobare privind acoperirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 si a 

deficitului bugetar sectiunea functionare, intocmit de primarul comunei Valcelele nr 66/05.01.2021; 

    -   Raportul compartimentului de specialitate nr 44 /04.01.2021;  

   -   Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   -   Prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică; 

   -   Prevederile art. 129 alin. 1 si art. 140 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ;  

             

În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). 

din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  

HOTARASTE  
      

                ART.1.Se aproba acoperirea deficitului bugetar sectiunea dezvoltare, sursa A din  

excedentul bugetului local pe anul 2020 in suma de 204.088,87ron, al UAT Comuna Valcelele, 

judetul Calarasi.  

             ART.2.Se aproba acoperirea deficitului bugetar sectiunea functionare, sursa E din  

excedentul bugetului local pe anul 2020 in suma de 4550,13 ron,  Scolii Gimnaziale ''Florenta 

Albu ''comuna Valcelele, judetul Calarasi. 

            ART.3. Primarul comunei si compartimentul contabilitate raspund de ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari. 

Secretarul comunei Valcelele va comunica prezenta celor intersati. 
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