ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMI.INA FLTNDU MOLDOVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea utilizlrii sumei de 50.000 lei din excedentul
anilor precedenfi
pentru acoperirea temporara a golurilor de casd ale bugetului
rocal qi a bugetului
instituliilor Si activitAlilor finanlate din venituri proprii
Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, judeJul Suceava
;
AvAnd in vedere :
- refbratul de aprobare al primarului la proiectul de hotdrdre privind aprobarea
utilizdrii sumei de 50.000 lei din excedentul anilor precedenli pentru acoperirea

temporari a golurilor de casi ale bugetului local qi a bugeiului instituliilor qi
activitafilor finanfate din venituri proprii inregistrat sub nr.77 din 0g.01.2020:
- raportul biroului financiar-contabil inregistrat sub nr.79 din 0g.01.2020;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget, finan1e, administrarea domeniului public ai privat al comunei, agriculturd,
gospod[rie comunald din cadrul consiliului local al comunei Fundu Moldovii, nr. I l5

din 09.01.2020;
- prevederile art.58 lit.b) din Legea nr. 2i 3/2006 privind finanfele publice
locale, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art.129 alin.(4) litera a), ale art.l39 alin.(3), lit.a) qi ale
art.l96 alin.(l) litera a) din ordonanfa de Urgen]d a Guvernului nr.57l2019 privind
Codul Administrativ :

An.l. Se aprobd utilizarea in anul 2020 din excedentul anilor precedenti, a
sumei de 44.000 lei, pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din
decalajele veniturilor gi cheltuielilor secJiunilor de functionare gi de dezvoltare ale
bugetului local.
Art.2. Se aprobd utilizarea in anul 2020 din excedentul anilor precedenfi, a
sumei de 6.000 lei, pentru acoperirea temporarI a golurilor de casi provenite din
decalajele veniturilor $i cheltuielilor sec[iunilor de lunclionare qi de dezvoltare ale
bugetului instituliilor $i activitAllor finantate integral din venituri proprii.
Ar1.3. Primarul comunei gi biroul financ iar-contabil vor aduce la indeplinire
prevedefile prezentei hot5r6ri.
Contraserfrneaz6,
Secretarul genefal al comunei,
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col4uNA TttNDu l4oL OVEI
Fundu Moldovei, nr. 283, CP 727265, Jud.

Nt.77 / O8.01.2O2O

REFEITAT DE APROBARE

privind aprobarea utilizlrii sumei de 50.000 lei din ercedentul
pentru acoperirea golurilor de casi ale bugetului local qi a
si activitltilor finanfate din venituri proprii

preceden(i

institutiilor

Avdnd in vedere prevederile art.58 din Legea nr.27312006,
linanlele
publice locale, excedentul anual al bugetelor locale, rezultat la
exerciliului
bugetar anterior, pe cele doui sectiuni: de funclionare qi dezvoltare,
efectuarea
regularizdrilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale
de stat gi dupi
achitarea plIlilor restante, se raporteazi in exerciliul financiar urm6tor, i se utilizeazi,
in baza hot[rdrilor autoritefllor deliberative, astfel:

a)
b)

c)

Ca sursi de finanfarea a cheltuielilor secliunii de dezvoltarie;
Pentru acoperirea temporari a golurilor de casi provenit$ din decalajele
intre veniturile Ei cheltuielile secliunilor de functionare dezvoltare in
!i
anul curent:
Pentru acoperirea definitivi a eventualelor deficite ale sectiunilor de
funclionare gi dezvoltare.

Astfel,

in

cursul anului 2020 propunem utilizarea urmdtoarf lor sume din

excedentul anilor precedenli:

-

Ca sursl de finanfarea pentru acoperirea temporara a g(lurilor de casi
provenite din decalajele intre veniturile $i cheltuielile secliunilor de
func{ionare qi dezvoltare in anul curent - 44.000 lei;
Ca sursi de finan{area pentru acoperirea temporarA a g{lurilor de casi
provenite din decalajele intre veniturile qi cheltuielile secliunilor de
func{ionare qi dezvoltare in anul curent a bugetului instituliilor Ei
activitAlilor finanfate din venituri proprii - 6.000 leil

Avdnd in vedere cele prezerfiate mai sus, vI supun atenfiei proi
privind "aprobarea utilizirii sumei de 50.000 lei din excedentul
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pentru acoperirea golurilor de casi ale bugetului local qi a bugetului institu{iilor qi
activiti{ilor finan{ate din venituri proprii.
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Nr. 79

/ 08.01.2020

RAPORT

al biroului financiar contabil privind aprobarea utilizirii sumei de 50.000 lei din
excedentul anilor preceden{i pentru acoperirea golurilor de casi ale bugetului
local;i a bugetului institufiilor pi activittrfilor finan{ate din venituri proprii

Avdnd in vedere prevederile art.58 din Legea m.273/2006, privind finan{ele
publice locale, excedentul anual al bugetelor locale, rezultat la incheierea exerciliului
bugetar anterior, pe cele doud sectiuni: de funclionare ;i dezvoltare, dupd efectuarea
regularizirilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat qi dup[
achitarea pldlilor restante, se raporteazA in exerciliul financiar urmator, qi se utilizeazi,
in baza hotdrdrilor autoritAtilor deliberative, astt-el:

a)

Ca sursi de finanfarea a cheltuielilor secliunii de dezvolta{e;
b) Pentru acoperirea temporar6 a golurilor de casi provenit( din decalajele
intre veniturile Si cheltuielile secliunilor de functionare dezvoltare in
!i
anul curent;
c) Pentru acoperirea definitivi a eventualelor deficite ale sec(iunilor de
funclionare qi dezvoltare.

Astfel,

in

cursul anului 2020 propunem utilizarea urmitoarplor sume din

excedentul anilor precedenli:

-

Ca sursd de finanlarea pentru acoperirea temporarA a gqlurilor de casd
provenite din decalajele intre veniturile $i cheltuielile secliunilor de
funclionare qi dezvoltare in anul curent - 44.000 lei;
Ca sursl de finanfarea pentru acoperirea temporarA a gqlurilor de cas[
provenite din decalajele intre veniturile $i cheltuielile sectiunilor de
functionare Ei dezvoltare in anul curent a bugetului institutiilor gi
activitililor finanlate din venituri proprii - 6.000 lei;

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, vi supun aten{iei proieqtul de hotdrdre
privind "aprobarea utiliztrrii sumei de 50.000 lei din excedentul aniflor preceden{i
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pentru acoperirea golurilor de casi ale bugetului local gi a bugetului institu(iilor
activitifilor finan{ate din venituri proprii.
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