RoMANra
JUDETUL NEAMT
CONSILIIJL LOCAL AL COMUNEI TA$CA

HorAnAnr
privind acoperirea definitiva a deficitului sec(iunii de dezvoltare sursa A, la 31.12.2019 gi
utilizarea excedentului exercitiului financiar al anului 2019
Consiliul Local al comunei Taqca, judeful Neamf, intrunit in gedinfi extraordinari -<le
indati, in ziua de 09 ianuarie 2020;
Anal izdnd temeiurile juridice:
a) Legea nr.50 I 2019 a bugetului de stat pe anul 2019
b) Art.s.17.2.2. din Ordinul 375112019 pentru aprobarea Norrnelor Metodologicc privincl
incheierea exercitiului bugetar al anului 20lg
c) Art.19 qi Art.58, alin.(l), lit. ,,c" din Legea nr.21312006 privind finan{ele publicc
locale, cu completdrile si modificdrile ulterioare;
.

Jin6nd cont de:
primarului comunei Taqca, inregistrat cu nr.89/09.0-1.2019:
b) Raportul compartimentului de resort, intocmit de c[tre doamna Dandu Florentir-ra, consilicr'
in cadrul compartimentului financiar-contabil, care a fost inregistrat cu nr.90 in data clc' 09.01 .2019:
c) Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului l-ocal;
^ln temeiul
prevederilor art. 129, alin.(4), litera "a" si ale art.l39, alin.(3), lit. "a" Ei
lrrevederile art.l96, alin.(1), lit. ,,a" din OUG 5712019 privind Codul Administrativ:
a) Referatul de aprobare al

SIIUL LOCAI- AI- COMLINEI TA$CA, adoptl prezenta,

,

HOTARAnr:

Art.l Se aprobl acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A cu
sunra de 221.608,46 lei.
Art,Z Se aprobd utilizarea in cxercifiul financiar al anului 2020 a cxcedentului anual al
btrgetului local rezultat la incheierea exerciliului bugetar pe anul 2019, astfel:
-suma de 30.000 lei pentru gol tcmporar de casi, pentru perioada I ianuarie-31 nrartic ?,1)20.
- slrrrra de 20.000 lei pentru sec{iunea de dezvoltare.
Art.3 incepand cu data de 01.04.2020 se utrlizeazdsuma de 30.000 lei pentnr
sec(iunea de dezvoltare
Art.4 Compartimentul tinanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitatc al
prirnarului va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5 Secretarul general al comunei va comunica si transmite prezcnta hotararc
prirnarului comunei Ta;ca, compartimentului financiar-contabil, Instituliei Prefectului .iuclclul
Ncam! qi tuturor autoritatilor si persoanelor interesate, in termenul legal in vigoare.
Art.6 La dal.a intrdrii in vigoare a prevederilor prezentei hotardri, se abrogd orice altc
prevederi contrare.
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