
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  

  - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind nanțele publice locale, cu modi cările și completările
ulterioare;

   -Prevederile din cuprinsul O.M.F. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
ȋncheierea  exerciţiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-  Prevederile art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a, precum si art.139 alin.3 lit.a din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Ținând cont de:

  - Referatul de aprobare a primarului comunei Valea Călugărească nr.4116/05.01.2021;

 - Raportul de specialitate al compartimentului buget, nante, contabilitate din cadrul primăriei
nr.4119/05.01.2021;

- Avizul de legalitate al secretarului, avizul favorabil al comisiei de specialitate;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

HOTĂRÂREA

privind .acoperirea definitivă a deficitului bugetar din secțiunea de dezvoltare pentru anul 2020

nr. 1 din 07.01.2021

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CĂLUGĂREASCĂ
întrunit în prima ședință extraordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

 Art.1. Aprobă pentru secţiunea de dezvoltare aferentă anului 2020, acoperirea de nitivă din
execedentul bugetului local al anilor precedenţi ȋn valoare de 2.786.860,54 lei.

 Art.2. Primarul comunei Valea Calugărească şi compartimentul buget, nanţe, contabilitate din
cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 



Președinte de ședință,
Ioan ALEXE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA

CĂLUGĂREASCĂ,
Maria-Felicia GHEORGHE

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 1 / 07.01.2021

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15

4 Numărul voturilor „PENTRU” 15

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 2

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 1 / 07.01.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 07.01.2021

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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