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HOTARARE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei

Tirnava a deficitului sec(iunii de dezvoltare a bugetului local

Consiliul Local al Comunei Tdrnava, intrunit in gedin!6 extraordinard la data de 9

ianuarie 2020,
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tdrnava nr. 1/06.01 .2020Ia proiectul de

hotlrdre qi raportul iniocmit de cdtre Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Tdrnava inregistrat sub nr. 25106.01,2020 prin care se

piop.rn. aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tdmava a

deficitului sec{iunii de dezvoltare a bugetului local,

- avizulcomisiei de specialitut" A tu proiectul de hotdrdre inscris la punctul nr. 1 de pe

Ordinea de Zi,inregistrat sub nr. 1108.0I.2020,- -- i; 
"onfor*iiate 

cu prevederile Ordinului MFP nr.375112019 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2019,

in"temeiul prevederilor Legii w. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru

elaborarea actelor normative, repuilicata, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, art. 129 alin'

(2) 1it.,,b,,, alin. (4) lit. ud" art.l:g utin. (3) lit. "a", art. 197 alin. (1), (2) $i (4), art. 198 alin' (1)

din OUG nr.57.2Ol9 privind Codul administrativ,

HoTARA$rE

Art.l. Se aprobd acoperirea definitivd din excedentul bugetului local al Comunei Tdrnava

a deficitului secliunii de dezvoltare a bugetului local in sum[ de244.988,88 lei.

Art.2. primarul Comunei Tdmava,prin Compartimentul contabilitate din subordinea sa,

va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri cu respectarea dispoziliilor din

actele normative in materie.
Art.3. Secretarul Comunei Tdrnava are responsabilitatea comunicdrii prezentei hotdr0ri

primarului Comunei Tdrnava, Institutriei Prefectului Judelului Sibiu, Compartimentului

contabilitate gi se aduce la cunogtinld publicd prin publicarea acesteia la sediul institu{iei.

Telefon: 0269 806775
Fax: 0269 806781

E-mail:
ghiseulunic@primariatirnava.ro

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

Doina Dragrimi\

//)(-/ /

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Cipariu Ioan 

U
Nr. 1/2020
Prezen\i la qedinfd: 12 consi

Adoptatd in qedinta extraordi
Cu un numdr de 12 voturi ,,

DD/DD 5 ex.

de 13 consilieri in funclie.


