PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI
COD FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606
Adresa:Strada Florenta Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail:
primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731

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 29.01.2021

Avand in vedere:







Raportul de specialitate nr 207 / 26.01.2021 intocmit de catre d-nul Buzoianu Ionut-Andrei,
referent asistent la compartimentul Contabilitate din cadrul Primariei Valcelele;
Referatul de aprobare nr 208 /26.01.2021 intocmit de Primarul comunei Valcelele , domnul Tatu
Ionel;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 4/19.01.2021 si
procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 1/19.01.2021;
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 20.000
lei.
Art.2.Se aproba utilizarea excedentului bugetar de la finele anului 2020 pentru acoperirea unui gol
de casa provenit din decalajele dintre venituri si cheltuieli , pentru sursa A, sectiunea functionare in
suma de 45.000 lei .
Art.3. Secretarul general al comunei Valcelele, va comunica prezenta hotarare autoritatilor,
institutiilor si persoanelor interesate.
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