
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea excedentului pe sectiuni  functionare al bugetului local pe anul 2020 si

acoperirea deficitului sectiuni dezvoltare din excedentul bugetului local  pe anul 2020

Consiliul local  Alexandru  Odobescu , întrunit în şedinţa de extraordinară din data de 08.01.2021

Având în vedere:
-raportul primarului nr.2/04.01.2021 prin care solicita aprobarea privind   aprobarea excedentului

pe  sectiuni   functionare  al  bugetului  local  pe  anul  2018 si  acoperirea  deficitului
sectiuni dezvoltare din excedentul bugetului local  pe anul 2018;

-  referatele  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  primariei  Alexandru  Odobescu  cu
nr.1/04..01.2021 inaintate  de domnisoara Ilie Doinita;
-avizul favorabil  al  comisiei  de activitate pentru programe de dezvoltare economica-sociala ,
buget  finante  ,  administrarea  domeniului  public  si  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodarie
comunala, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-prevederile  Legii  nr.  273/29.06.2006-  privind  finanţele  publice  locale  cu  modificarile  si
completarile ulterioare
-  prevederile  Ordinului  nr.3214  din  29  decembrie  2020  pentru  modificarea  şi  completarea
Normelor  metodologice privind  încheierea  exerciţiului  bugetar  al  anului  2020,  aprobate  prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15.12.2020
-prevederile  art.  129  alin.2,  lit.b  aliniat  4  litera  a  , din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ;
În temeiul  art.139 alin.1 si art 196  alin 1din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă excedentul  sectiunii   functionare al bugetului local pe anul 2020, sursa A in 
suma de 768.166,78 lei. 

 Art.2 Se aprobă acoperirea deficitului  sectiunii dezvoltare din bugetul local pe anul 2020, sursa 
A in suma de 838.572,24 lei. 

Art.3 Se aprobă excedentul  sectiunii functionare al bugetului local pe anul 2020, sursa E in 
suma de 125.646,37 lei. 

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, primarul comunei si contabilul primariei.
Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar,
Sohan Cristian Georgel Ispas Vasile

Nr.  1
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi.08.01.2021
Adoptată cu  9  voturi   pentru , împotrivă nu, abţineri nu
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