
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2020 
în valoare de 98.029,69 lei din excedentul anilor precedenți

Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în ședință de lucru

Având în vedere:
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domneşti;
  Raportul compartimentului  financiar-contabilitate  din cadrul aparatului  de specialitate  al

primarului;
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti.

În conformitate cu prevederile:
 art.  58  alin.  (1)  lit.  c)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
 pct. 5.16 din Normele metodologice din data de 17.12.2020 privind încheierea exerciţiului

bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3155/2020;
 contului  de  execuţie  al  bugetului  local  la  data  de  31.12.2020,  pe  secțiuni  primit  de  la

Trezoreria Ilfov în data de 04.01.2021,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1) si (3) lit.
a),  respectiv  art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă  acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare, aferent anului 2020 în
valoare  de  98.029,69 lei  din  excedentul  anilor  precedenți,  conform  Anexei  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 Comunicarea către instituțiile abilitate și aducerea la cunoștință publică, se vor face prin grija
secretarului general al comunei in termenul prevăzut de lege. 

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                                                                      Aviz
at pentru legalitate,

                                                                                                              /Secretar general al comunei 
                                                                                                                   Cojocaru Bogdan Marius



ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

   
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la
finele anului 2020 în valoare de 98.029,69 lei din excedentul anilor precedenți

Având în vedere:
 Raportul compartimentului financiar-contabilitate.

În conformitate cu prevederile:
 art.  58  alin.  (1)  lit.  c)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
 pct. 5.16 din Normele metodologice din data de 17.12.2020 privind încheierea exerciţiului

bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3155/2020;
 contului  de  execuţie  al  bugetului  local  la  data  de  31.12.2020,  pe  secțiuni  primit  de  la

Trezoreria Ilfov în data de 04.01.2021,

si în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (4) lit. a), art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1) si (3)
lit.  a),  respectiv  art.  196 alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  57/2019 privind  Codul
administrativ,

propun spre dezbatere și aprobare, 
 următorul proiect de hotărâre:

1. Se  aprobă  acoperirea  integrală  a  deficitului  secţiunii  de  dezvoltare,  aferent  anului  2020  în
valoare  de  98.029,69 lei  din  excedentul  anilor  precedenți,  conform  Anexei  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian


