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H O T Ă R Ă R E 
privind utilizarea excedentului de la sfârșitul exercițiului bugetar aferent anului 2020 al 

secțiunii de dezvoltare 
 
 Având în vedere: 

            - referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului de la 
sfârșitul exercițiului bugetar aferent anului 2020 al secțiunii de dezvoltare, înregistrat cu nr. 
286/20.01.2021, 

 - raportul de specialitate la Proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului de la 
sfârșitul exercițiului bugetar aferent anului 2020 al secțiunii de dezvoltare,, înregistrat cu nr. 
287/20.01.2021,  
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 
 In baza prevederilor: 

            - art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare: 
  „(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 
secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau 
din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor 
şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 
    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.” 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2020, în sumă de 558.750,69 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Țețchea și compartimentul financiar-contabil 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul comunei Ţeţchea; 
   - compartimentul financiar-contabil; 
   - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
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Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 
 
 


