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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2020 

 

 

 Consiliul Local al orașului Techirghiol, întrunit în ședința ordinară din data de 14.01.2021,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,  

            Având în vedere: 

− Nota de fundamentare nr. 21220/15.12.2020 a Serviciului Venituri, contabilitate, 

− Raportul nr. 66/06.01.2020 şi nr. 67/06.01.2020 a Serviciului Venituri, 

contabilitate, 

− art.58,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

− Ordinul M.F.P.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2020. 

Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.4 , lit. a,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – (1)Se aprobă utilizarea sumei de 7.527.668,24 lei - excedentul anual al bugetului 

local, înregistrat la 31 decembrie 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor Secţiunii de dezvoltare 

a bugetului propriu pe anul  2021 şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă. 

 (2) Se  aproba acoperirea definitiva  a deficitului bugetar pe anul 2020 din excedentul 

bugetului local al anului 2019 pentru sectiunea de dezvoltare cu suma de 8.566.041,45 lei. 

 (3) Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021  finanţate din excedentul bugetar al anului 

2020, conform anexei – parte integrantă la prezenta. 

 

Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, - voturi împotrivă, 6 abţineri, din 

totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

 

Techirghiol, astăzi – 14.01.2021. 

Nr. 1.  
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