
        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                           H O T Ă R Â R E
                             pivind  utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2019

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, intrunit in sedinta extraordinara in data de 10-01-2020
Avand in vedere : 
- Referatul  initiatorului de aprobarea proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 1/6-01-2020
- Raportul compartimentului financiar - contabil nr. 1/6-01-2020
In conformitate cu:
- prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 3751 din 13 decembrie 2020 pentru  
aprobarea Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2019  
- prevederile art. 58 alin 1  ale Legii nr. 273/ 2003 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG nr. 57/2019

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă  utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului  
          bugetar  pe anul 2019 în anul 2020 în sumă de 1.479.440,87 după cum urmează;
     - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 1.200.000 lei
    -  Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă suma 129.440,87 lei.
    - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor cu personalul pentru bugetul propriu 150.000 lei
Art. 2. Primarul comunei, împreună  cu   compartimentul  financiar- contabil, vor  aduce la  
       îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri care va fi comunicata prin grija secretarului general.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNEAZA   PENTRU  LEGALITATE 
    PETRACHE Iuliu                                                  SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                                          Ana MIHULEAC 

Nr.  1 
Adoptată la Moviliţa
Astăzi,  10.01.2020



        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                     PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
                             pivind  utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2019

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, judetul Ialomita
Analizând : 
-referatul de aprobare, al proiectului de hotarare, inregistrat  nr. 1P/6-01-2020
-raportul compartimentului financiar - contabil nr. 1CS/6-01-2020
Având  în vedere:
 - prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 3751 din 13 decembrie 2020 pentru  
aprobarea Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2019  
- prevederile art. 58 alin 1  ale Legii nr. 273/ 2003 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG nr. 57/2019

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1 Se aprobă  utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar   pe anul 2018 în anul 2019 în sumă de 1.342.159.16 după cum urmează;
     - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 1.000.000 lei
    -  Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă suma 192.159.16 lei.
    - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor cu personalul pentru bugetul propriu 150.000 lei
 

Art. 2. Primarul comunei împreuna cu aparatul de specialitate vor  aduce la  
                   îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

  INIŢIATOR                                                                       AVIZEAZĂ
        PRIMAR Petre PETRE                                                SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                               Ana MIHULEAC 

Nr.  1 /6-01-2020
 



            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 1P/6-01-2020

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2019

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2019, are la baza 
prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor art. 
58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si punerea in aplicare a prevederilor  Ordinului 
ministrului finantelor publice  nr. 3751 din 13 decembrie 2020 pentru  aprobarea Normelor  
Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2019 ,  in sensul utilizarii , in baza 
hotarării consiliului local, a excedentului  anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 
bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat   si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa 
achitarea platilor restante, care se  reporteaza in exercitiul financiar urmator.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2019    si sa adoptati hotararea in forma 
prezentata.

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri 
locali expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Petre PETRE 
                                 



        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                               H O T Ă R Â R E
                                    pivind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare 
                                     din excedentul  bugetului  local pe anul 2019

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, intrunit in sedinta extraordinara in data de 10-01-2020
Avand in vedere  : 
- Referatul  initiatorului de aprobarea proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 2P/6-01-2020
- Raportul compartimentului financiar - contabil nr. 2CS/6-01-2020
 
In conformitate cu :
- prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 3751 din 13 decembrie 2020 pentru  
aprobarea Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2019   
- prevederile art. 58 alin (1) lit. c)  din Legea  nr. 273/ 2003 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr. 57/2019

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1 Se aprobă  acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de  315.844,29 lei din  
excedentul   bugetului  local  pe anul 2019. 

Art. 2 Primarul comunei  împreună  cu aparatul de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  
prevederile  prezentei  hotărâri, care va fi comunicata prin grija secretarului general. 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNEAZA   PENTRU  LEGALITATE
    PETRACHE Iuliu                                                  SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                                          Ana MIHULEAC 

Nr.  2 
Adoptată la Moviliţa
Astăzi,  10.01.2020



        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                      PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
                                    pivind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare 
                                       din excedentul  bugetului  local pe anul 2019

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, judetul Ialomita
Analizând : 
- referatul de aprobare, al proiectului de hotarare, inregistrat  nr. 2P/6-01-2020 
- raportul compartimentului financiar - contabil nr. 2CS/6-01-2020
Având  în vedere:
 prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 3751 din 13 decembrie 2020 pentru  
aprobarea Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2019   
- prevederile art. 58 alin (1) lit. c) ale Legii nr. 273/ 2006 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG nr. 57/2019

                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă  acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de  315.844,29 lei din  
excedentul   bugetului  local  pe anul 2019. 
Art. 2 Primarul comunei  împreună  cu aparatul de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  prevederile  
prezentei  hotărâri, care va fi comunicata prin grija secretarului general. 

INIŢIATOR                                                                       AVIZEAZĂ
        PRIMAR Petre PETRE                                                SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                               Ana MIHULEAC 

Nr.  2 /6-01-2020
 

                                                                     
 



            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 1P/6-01-2020

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare 
                                       din excedentul  bugetului  local pe anul 2019

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare din excedentul  bugetului  
local pe anul 2019, are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) 
din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative 
republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor art. 
58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,  deoarece este nevoie de  
acoperirea definitiva  a  deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 315 844,29 lei din excedentul 
bugetului local al anului 2019 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare din excedentul  bugetului  local pe anul 2019 si 
sa adoptati hotararea in forma prezentata.

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri 
locali expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Petre PETRE 
                                 

 
 

 

 


