
Nr.1 din 07.01.2020 

 

 

PROIECT  DE  HOTARARE    

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  

a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit în   anul 2019 

 

 

Văzând : 

- Referatul de aprobare  nr.   127 din 07.01.2020 al primarului  comunei Barcanesti ,prin care se 

propune și se fundamenteaza adoptarea unei hotarari privind aprobarea acoperirii definitive  din 

excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare  stabilit în  anul 2019; 

- Raportul de specialitate nr. _____ din 07.01.2020  al Serviciului  financiar-contabil  din cadrul 

Primariei comunei Barcanesti  referitor la proiectul de hotarare , initiat de primarul localitatii, cu 

privire la aprobarea acoperirii definitive  din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de 

dezvoltare pe anul 2019; 

-Avizul secretarului general al UAT comuna Bărcăneşti nr. ____/_____2019; 

-Avizul  comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

 

In conformitate cu prevederile  : 

-  art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  ,cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  pct. 5.17 al  Ordinului O.M.F.P. nr.3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 

pentru  incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (3) litera a) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ  ,cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti , judetul Prahova 
  adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1.  Se aproba acoperirea definitiva  din excedentul bugetului local a deficitului 

sectiunii de dezvoltare stabilit în  anul 2019, în sumă de 1.371.411,50 lei. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei 

Bărcanești, prin Serviciul  financiar-contabil. 

Art.3.  Comunicarea prezentei hotarari autoritatilor , institutiilor si persoanelor interesate 

se face prin grija secretarului general al comunei . 

 
 

Iniţiator 
conform art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019: 

PRIMAR, 

            Valeriu Lupu 
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