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HOTĂRÂREA NR. 1 / 2020 

privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar  

al secțiunii de dezvoltare prin utilizarea unei sume din excedentul bugetului 

local al comunei Sândominic pe anul 2019 
 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa 

extraordinară din data de 9 iauarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 1 /2020 emisă de 

primarul comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 66 /2019, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul contabil al Primăriei com. Sândominic 

nr. 67/2019, precum și avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

În conformitate cu 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 privind aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2019; 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a), art.139 alin.(1), alin.(3) 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 acoperirea deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare al anului 

2019 prin utilizarea sumei de 1.339.254,49 lei în anul 2020 din excedentul bugetului 

local al comunei Sândominic aferent anului precedent. 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi 

consilierul contabil al comunei Sândominic. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, Biroului 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, 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 al comunei Sândominic. 
 

 

Sândominic, la 9 ianuarie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

          Kedves Annamária               Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 

 
 

 

 


