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HOTARARE 
 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa  

in anul 2021   

              
Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de 16.06.2021 

 

Avand in vedere: 
 

• Raportul de specialitate nr 1527/07.06.2021 intocmit de catre d-nul Buzoianu Ionut-Andrei, 

referent asistent la compartimentul Contabilitate din cadrul Primariei Valcelele; 

• Referatul de aprobare nr 1614/14.06.2021 intocmit de Primarul comunei Valcelele , domnul Tatu 

Ionel; 

• Raportul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 10/08.06.2021  si 

procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 5/ 08.06.2021; 

• Art 6 lit. a), b)  si art 58, alin 1 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

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

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 

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

 

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   

 

DISPUNE : 

 

   Art.1.Se aproba utilizarea  excedentului bugetar de la finele anului 2020 ,  pentru acoperirea unui 

gol de casa provenit din decalajele dintre venituri si cheltuiele, pentru sursa E , in suma de 

342489,26 RON.   

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă. 

 Secretarul general al comunei Valcelele, va comunica prezenta hotarare autoritatilor, institutiilor 

si persoanelor  interesate. 

     
Nr. 23                                                     Presedinte sedinta                                              Contrasemneaza 

Adoptată la Valcelele                              Marin Dumitru                                        p. Secretar general 

Astăzi 16.06.2021                                                                                              Constantin George Catalin 

Cu un nr ..........voturi pentru   

Cu un nr..........voturi impotriva 

Cu un nr..........abtineri 


