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HOTARAREA Nr.1 Data: 07.01.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Municipiului Sacele a deficitului sectiunii 

de dezvoltare, rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al anului 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In sedinta extraordinara convocata de lndata In 
data de 07.01.2021 , 

Analizand Referatul de aprobare nr. 833/ 06.01.2021 al initiatorului - Primar ing. Popa Virgil, 
precum ~i obligativitatea legala a stabilirii ~i repa1tizarii excedentelor bugetelor locale ~i acoperirea 
eventualelor deficite ale acestora, In primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2021; 

Avand In vedere Rap01tul de specialitate nr. 834/ 06.01.2020 al Serviciului Contabilitate 
Financiar Salarizare Buget Ordonantare CFPP; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; ait. 58 din Legea nr. 
273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; OMFP nr. 3155/ 
2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind lncheierea exercitiului bugetar al anului 2020, 
cu modificarile ulterioare; H.C.L. nr. 86/2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 
246/21 .11 .2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al 
Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

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

HOTARA~TE: 
Att. l Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Municipiului Sacele a 

deficitului sectiunii de dezvoltare rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al anului 2020, In suma de 
3.408.509,18 I i. -
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Ai .2~{r;arul '¥unicjpiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 

lndepli ire p ·ezentei ho arari. 
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PRE~ D ~.f)J~} D~T1'- CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
CONS ~IER bQeAE :~" j SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 
Ing. GA'DEA·1S,O~S/ C.J. ZAMFIR GETA 

J~~ t Redactat: Insp. Acaroaie Elena/Sex 4, 
Hotararea a fost adoptata: 17 voturf;entru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 17 (la momentul votului) 


