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. HOTARARE
privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporar[ a

golurilor de casl in anul 2020 pentru sectiunea de func{ionare

Consiliul Local al ComuneiTdmava, intrunit in gedinfd ordinari la data de 13 decembrie
2019,

Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tdrnava nr. 6.735110.12.2019Ia proiectul de

hotdrdre gi raportul intocmit de cdtre Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tdrnava inregistrat sub nr. 7.172110.12.2019 prin care se

propune utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporard a golurilor de casl in anul
2020 pentru sectiunea de funcfionare,

- avintl comisiei de specialitate A la proiectul de hotdr6re inscris la punctul nr.2 de pe

Ordinea de Zi, inregistrat sub nr.161112.12.2019,
In conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. ,,b" din din Legea nr.27312006 privind

finan[ele publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
In temeiul prevederilor Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativ[ pentru

elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, art. 129 alin.
(2) lit. "b", alin. (4) lit. "d', art. l39 alin. (3) lit. "a", art. l97 alin. (1), (2) qi (4), art. 198 alin. (1)
din OUG nr.57/2019 privind Codul a0m!y1t1a3,],, 

-__
Art.l. Se aprobd utitizarea.r..of,lf,lffi;1, sumei de 150.000 lei pentru acoperirea

temporard a golurilor de casd in anul 2020 perfiru secliunea de funclionare.
Art.2. Primarul Comunei Tdrnava, prin Compartimentul contabilitate din subordinea sa,

va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6r6ri cu respectarea dispoziJiilor din
actele normative in materie.

Art.3. Secretarul General al Comunei T6rnava are responsabilitatea comunic[rii

Cu un numdr de 12 voturi ,,pofltru" din numdrul total de 13 consilieri in funcfie.
DD/DD 5 ex.

prezentei hotdrdri Primarului Cgry.L-.qqryava, Compartimentului contabilitate, Institufiei
Prefectului Judelului Sibiu pi {'q4@--$-,cq'nq$tinfi publicd prin publicarea acesteia la sediul

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 
' CONTRASEMNEAZA,

Blijan Qvidiu SECRETAR GENERAL,\^^.*\f Doina Dragomir INr.66/2019'\ /
Prezenli la qedinl*i 12 consilieri



ANEXA LA HcL -- 6F/J$!9

LEI-

SECTIUNEA COD INDICATOR SUMA

FUNCTIONARE 401100 +150.000

TOTAL +150.000

PRESEDINTE, SECRETAR GENERAL,

DRAGOMIR 
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