ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 21/2021
privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al

anului 2020

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.04.2021;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 352/SG/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Bogdand;

- raportul de specialitate nr. 354/SG/07.04.2021 întocmit de Compartimentul financiarcontabil
- Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 374/SG/22.04.2021,
386/SG/22.04.2021 și 393/SG/22.04.2021

Ținând cont de:

prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea
actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Capitolul V – Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților
administrativ-teritoriale, punctul 5.16. – stabilirea rezultatului execuției bugetului local și
punctul 5.13.3. (1) – Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local din Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind
încheierea exercițiului financiar al anului 2020
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) art. 139 alin. (1) și
alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă utilizarea sumei de 492.936,69 lei reprezentând
excedentul bugetului local al comunei Bogdand, rezultat la încheierea exercițiului
bugetar din anul 2020, în exercițiul bugetar din anul 2021 ca sursa de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Art.2. - Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei
Bogdand, în termenul prevăzut de lege:
•
•

•

Primarului comunei Bogdand,
Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,

Compartiemntului contabil-financiar.

Adoptată în şedinţa ordinară din 22.04.2021 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BUGA VIOREL

-consilier local-

L.S.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL
COMUNEI BOGDAND,
TEMIAN SIMONA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;

Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

