
 
 
 

 

   

 
 
  
 

HOTĂRÂRE 

 

PRIVIND  APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR  
 EXISTENT LA DATA DE 31.12.2019 

 
 

Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință extraordinara pe 
luna ianuarie    2020,   având în vedere: 
 

• proiectul de hotărâre nr. 103/07.01.2020  inițiat de  primarul localității, privind aprobarea  
utilizării excedentului bugetar existent la data de 31.12.2019 ; 

• prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare  ; 

• raportul  compartimentului CTIL-AP nr.100 /07.01.2020 privind aprobarea utilizarii 
excedentului bugetar existent la data de 31.12.2019 ; 

• adresa   CAMS Bucsani nr. 8/07.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 
31.12.2019; 

•  avizul favorabil nr. 186/10.01.2020 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuli Local 
Bucsani ; 

• prevederile art. 129, alin (4) , pct. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  ; 
 
                  În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OU G nt. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE  :   
 
Art. 1 . – Se aprobă   utilizarea excedentului bugetului local  existent la 31.12.2019 , în sumă de      

3.009,00  mii lei  ,  pentru finanţarea cheltuielilor  secţiunii de  dezvoltare, în anul 2020.    
Art. 2 . – Se aprobă utilizarea excedentului bugetului finanţat integral sau parţial din venituri 
proprii în sumă de  98,00 mii lei , după cum urmează : 

• pentru finanţarea cheltuielilor  secţiunii de  dezvoltare suma , în anul 2020 , suma de 52,00 
mii lei  ; 

• pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de finanţare şi dezvoltare , în anul 2020, suma de 46,00 mii lei  

Art. 3  – Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și biroul 
financiar contabil, iar cu comunicarea secretarul localității.  
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