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HOTARARE
privinil utilizarea excedentului bugetar pentru ac-operirea temporari a golurilor de

casl in anul 2020 pentru sectiunea de funcfionare

Consiliul Local al Comunei Tdrnava, intrunit in gedin![ ordinard la data de 31 ianuarie

2020,
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei T6rnava nr. 436120.01.20201a proiectul de

hotdrdre qi raportul intocmit de cdtre Compartiment contabilitate din cadrul aparatului de

rp".iriitrt. al Primarului Comunei Tarnava inregistrat sub nr. 478121'0L'2020 prin care se

propune utilizareaexcedentului bugetar pentru acolerirea temporard a golurilor de cas6 in anul

2020 pentru secliunea de func{ionare,
- avizulcomisiei de specialitate A la proiectul de hotlrdre inscris la punctul nr' I de pe

Ordinea de Zi,inregistrat sub nr. 5130'01'2020,

in conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. ,,b" din din Legea nt'27312006 privind

finanlele publice, cu modifiiirile 9i completdrile ulterioare, i , . t :-! 1^^"'-"'-Tn"[*.irt 
frrr.a.rilor Legii ni. zuzooo privind normele de tehnicd legislativd qentru

elaborarea actelor normative, repub-licatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, art' 129 alin'

(2) lit. ,,b,,, alin. (4) lit. "d', art.ife utir.'1:) lit. "a", art. 197 alin. (1), (2) qi ( ), art' 198 alin' (1)

Ai, OUC nr.57120t9 privind Codul administrativ,-
HoTARA$rE

Art.l. Se aprob6 utilizarea excedentului bugetar a sumei de 100.000 lei pentru acoperlrea

temporard a golurilor de casd in anul 2020 pentru sec[iunea de functionare'

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

va asigura ducerea la indeplinire a prevederilo. prezentei hotrrari cu respectarea dispoziliilor din

actele normative in materie.
Art.3. Secretarul General al Comunei Tdrnava are responsabilitatea

prezentei hotdrdri Primarului Comunei Tdmava, Compartimentului contabilitate,
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