ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului anilor precedenţi, pentru acoperirea temporară în anul 2021 a golurilor
de casă în cadrul secţiunii de funcţionare la sursa ,,E,, bugetul local de venituri şi subvenţii
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în
şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub
nr.7001 din 08.01.2021

În conformitate cu :
-

prevederile art.13 şi art.58 alin.(1) , lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(4) lit.a) raportat la alin.2 lit.b) si art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) precum si art.240 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare.

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea excedentului aferent anilor anteriori, pentru acoperirea
temporară în anul 2021 a eventualelor golurilor de casă care se pot crea în cadrul secţiunii de
funcţionare la sursa ,,E - bugetul local de venituri şi subvenţii,, .
Art.2 - Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate va
duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.
Art.3 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica:
primarului comunei, compartimentului buget, programe-prognoze, contabilitate , Instituţiei
Prefectului judetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate , se va publica ăn Monitorul
oficial local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se
va inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale consiliului local şi compartimentului
buget,programe-prognoze,contabilitate, pentru întocmirea avizelor/raportului.
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