
 
           HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de 

funcționare a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău, pe 

anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Dobârlău 

Întrunit în şedinţă extraordinară din data de 10.01.2020, sedință legal 

constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Dobârlău 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrația domeniului public si privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si 

comerț, protecție mediu si turism  

- Avizul secretarului general al comunei nr.1/ 2020 

În baza și executarea : 

 - prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare 

- HCL nr.31/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Dobârlău pentru anul 2019, ale HCL nr.42/2019, nr.45/2019, nr.58/2019, 

nr.71/2019, nr.78/2019, nr.90/2019, nr.95/2019 și.100/2019 privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2019 

- prevederilor Cap.V pct.5.17.3 alin.(1) lit.b) și alin.(2) și pct. 5.19 din OMFP 

nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2019 modificat prin OMFP nr. 3799/24.12.2019 

În temeiul : art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a),  art. 196 alin. 

(1) lit. a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 (1) Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău – Sursa A, pe anul 2019, 

cu suma de 257.478,79 lei, din excedentul anilor precedenți. 

(2) Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de funcționare a bugetului 

local de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău – Sursa A, pe anul 2019, cu suma 

de 348.099,31 lei, din excedentul anilor precedenți. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Dobârlău prin compartimentul financiar- contabilitate. 

Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

 IOAN SAFTA                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 
Comuna Dobârlău 

Nr.1 

10 ianuarie 2020        Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru„ 

                                               ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință)   
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