ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind repartizarea excedentului bugetar al anului fiscal 2019
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință extraordinară – de
îndată, în ziua de 15.01.2020;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de
inițiator, înregistrat cu nr. 342 din 14.01.2020, din care reiese necesitatea si oportunitatea repartizării
excedentului bugetar aferent anului fiscal 2019, calitate conferită de prevederile OUG. Nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
Având în vedere :
• Raportul de specialitate cu nr. 341 din 14.01.2020 întocmit de compartimentul Financiar-Contabil,
impozite și taxe locale
• Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 ;
• Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 3751/2019,
•

Raportul Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea în totalitate a proiectului de hotărâre

Prevederile art. 20 alin (1) lit “a” si “i” si art. 41-46 din Legea 273/2006, legea finanțelor publice
locale,
În temeiul art. 129 alin.(1) și (2) lit.“b“ , alin. (4) lit.“a”, art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.”a” coroborat cu
art. 196 alin. (1) lit.“a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
•

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea excedentului bugetar al anului 2019, în sumă de 898.300,77 lei, pentru
secțiunea de dezvoltare – cheltuieli de investiții
Art. 2 Primarul comunei împreună cu compartimentul contabilitate din cadrul primăriei vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângăraţi, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pângăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin ARDELEANU
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU
Nr. 1
Din 15 Ianuarie 2020
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Extraordinară- DE ÎNDATĂ- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 13
voturi pentru, 2 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi.

