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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului din 

buget local pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare și din 

venituri proprii si subventii al comunei Dănești pentru acoperirea 

deficitului secțiunii de funcționare pentru anul 2019 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa extraordinară din data 

de …. ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr.___ /_____, emisă de primarul 

comunei Dăneşti; 

  

Având în vedere Raportul de aprobare nr.2655/2019 al primarului comunei 

Dănești, Raportul de specialitate nr.2656/2019 al compartimentului financiar-

contabil privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului buget 

local pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare și din venituri proprii 

pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare pentru anul 

2019; 
 

Luând în considerare Raportul de avizare favorabilă al Comisiei economico-

financiară, protecția mediului și turism, agricultură; 
 

Ținând cont de prevederile art.58 alin.(1) lit.„c” din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale 

Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3751/2019 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2019; 
 

Luând în considerare; 

- Hotărârea Guvernului nr.971/2019 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrative-

teritoriale; 

- Prevederile Dispoziției nr.16/23.12.2019 privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2019 pentru Județul Harghita. 
 

Văzând HCL nr. 17 / 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Dănești 

pe anul 2019, precum si HCL NR. 68 / 2019 privind rectificarea bugetului local 

al comunei Dăneşti, judeţul Harghita pe anul 2019; 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020;  
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În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al bugetului din venituri 

bugetului local al anului 2019, în anul 2020, în suma de 91151,06 lei pentru 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019.  
 

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al bugetului din venituri 

proprii si subventii al anului 2019, în anul 2020, în suma de 2673,63 lei pentru 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare din anul 2019.  

 

Art.3. Primarul comunei Dănești și compartimentul financiar-contabil vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Dănești, 

compartimentului financiar-contabil, Compartimentului Buget şi Contabilitate 

Publică al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţul Harghita în vederea verificării legalității și se va afișa într-un 

loc accesibil de comunitatea locală, de către d-na secretar general al comunei 

Dănești. 

 

   

Dăneşti, la 31 decembrie 2019 

 

 

INIŢIAT DE,     Avizat pentru legalitate, 

Primar, Bőjte Csongor-Ernő        Secretar  

         Zsigmond Emma 
 

Nr._______/___________ 2019 

 

 

 

 

 


