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HOTARAREA Nr. 3 Data: 08.01.2020 

HOT.A.RARE A CONSILIULUI LOCAL 

pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii a deficitului 
( sectiunii de functionare, rezultat la incheierea exercifiului bugetar al anu lui 2019 al Municipiului Sacele 

~i al Liceului Teoretic George Moroianu 

C onsiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit In sedinta extraordinara convocata de indata In data de 
08.01.2020, 

Analizand Referatul de aprobare nr.731/ 07.01.2020 al initiatorului Primar- ing. Popa Virgil, precum ~i 
obligativitatea legala a stabilirii ~i repartizarii excedentelor bugetelor locale ~i acoperirea eventua lelor deficite 
ale acestora, in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2020; 

Vazand Raportul de specialitate nr. 732/07.01.2020 al Serviciului Serviciul Financiar Contabilitate 
Salarizare Bu get Ordonantare C.F .P .; 

A vand In vedere prevederi le Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Cap. III Jnchiderea executiei bugetelor locale", pct. 
2 din Anexa nr. I la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3.751/2019 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, ,,Program calendaristic pentru efectuarea 
prin unitatile trezoreriei statului a principalelor operatiuni de lncheiere a exercitiului bugetar al anului 2019"~i 

( ale Ordinului nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri ~i 
cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau pa11ial din venituri 
proprii ~i activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor 
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de rise ~i bugetelor privind 
activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare ~i finantare 
a acestora, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art. 87 al in. (1 ), alin. (5); art. 129 al in. (1 ), alin. (2) lit. b ), al in. ( 4) lit. a); art. 133 al in. (2) lit. 
a); ait. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. a); art.196 alin. (1) lit. a); ait. 197 al in. (1 ); art 243 alin.(1) lit. 
a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOT.AR.ASTE: 

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii, a 
deficitului sectiunii de functionare rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al anului 2019 al Municipiului 
Sacele, In suma de 15.619,60 lei. 



Art.2. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului finantat integral din veni turi proprii, a 
deficitului sectiunii de funcponare rezultat la lncheierea exercitiulu i bugetar al anu lui 201 9 al Liceului Teoretic 
George Moroianu, In suma de 2.158,67 lei. 

Art.3. Primarul Municipiu lui Sacele, prin aparatul de specialitate ~ i conducerea Liceului Teoretic 
George Moroianu raspund de ducerea la lndepl ini re a prezentei hotarari. 
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CONTRASEMNAT 
S ECRETARUL GENERAL AL MUNJCIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Redactat: Insp. Acaroaie Elena/6ex. J.1.. 
Hotararea a fost adoptata: 11 votuJ pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functi e: 19 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 11 
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