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HOTARAilEA Nr. 4 Data: 08.01.2020 

HOTARAilE A CONSILIULUI LOCAL 

pentru aprobarea utilizarii, in anul 2020, a excedentului bugetului finanfat integral din venituri proprii 
rezultat la inchiderea exercifiului bugetar pe anul 2019 al Municipiului Sacele, al institufiilor de 

invafamant subordonate ~i al Spitalului Municipal Sacele 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit 'in sedinta extraordinara convocata de indata in 
data de 08.01.2020, 

Anali zand Referatul de aprobare nr. 734/ 07.01.2020 al initiatorului Primar- ing. Popa Virgil, precum ~i 
obligatia Jegala de a stabili, prin hotarare a autoritatii deliberative, modul de utilizare al excedentului anual al 
bugetului finantat integral din venituri proprii, rezultat la lnchiderea exercitiului bugetar; 

Vazand Vazand Raportul de specialitate nr. 728/ 07.01.2020 al Serviciului Financiar Contabilitate 
Salarizare Buget Ordonantare C.F.P.; 

Avand 'in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; art. 70 ~i ale a1t 71 din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Ordinului nr. 720/2014 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri ~ i cheltuieli ale institutiilor 
publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii ~ i activitatilor finantate 
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 

( fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondu lui de rise ~i bugetelor privind activitatea de privatizare, 
gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare ~i finantare a acestora ~i ale Ordinul 
3.751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind lncheierea exercitiului bugetar al anului 2019; 

in temeiul art. 87 alin. (1), alin. (5); a1t. 129 alin . (1), alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. a); art.133 alin. (2) lit. 
a); art.134 alin. (1) lit. a); ait.139 alin. (3), lit. a); art.196 alin. (1), lit. a); art. 197 alin. (I); art 243 alin.(1) lit. 
a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOTARA~TE : 

Art.1. Se aproba utilizarea, 'in anul 2020, de catre Municipiul Sacele, a excedentului bugetului 
activitatilor finantate din venituri proprii rezultat la 'incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 pentru 
finantarea sectiunii de functionare, 'in suma de 150.642,21 lei. 

Art.2. Se aproba utilizarea, In anul 2020, de catre Liceul Tehnologic Victor Jinga, a excedentului 
bugetului activitatilor finantate din venituri proprii rezultat la lncheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 
pentru finantarea sectiunii de functionare, 'in suma de 6.462,78 lei. 



Art.3. Se aproba utilizarea, In anul 2020, de catre ~coala Gimnaziata nr. 4 Fratii Popeea, a 
excedentului bugetului activitatilor finantate din venituri proprii rezultat la 1ncheierea exercitiului bugetar pe 
anul 2019 pentru finanfarea secfiunii de functionare, In suma de 2.388 lei; 

Art.4. Se aproba utilizarea, In anul 2020, de catre Spitalul Municipal Sacele, a excedentulu i bugetului 
activitatilor finantate din venituri proprii rezultat la lncheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 In sum a de 
1.919.284,98 lei, astfel: 

• pentru finantarea sectiunii de functionare, suma de 1.469.284,98 lei; 
• pentu finanfarea sectiunii de dezvoltare, suma de 450.000 lei (pentru finantarea obiectivului de investttii 

Ascensor targa). 

Redactat: lnsp. Acaroaie Elena/6ex./'-

CONTRASEMNA T 
S ECRETARUL GENERAL AL MUNIClPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost adoptata: 11 voturi pentru, 0 1mpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilieri lorln functie: 19 
Nr. consilieri lor prezenti la ~edinta: 11 
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