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PROIECT DE HOTARARE nr. 96106.01.2021
privind acoperirea definitivtr a deficitului sec(iunii de dezvoltare din

excedentul bugetului local al anilor preceden{i
Primarul comunei Rosefi-Nicolae Rdjnoveanu,

Av0nd in vedere:
-Prevederile cap.V pct.5.16.3 alin.(1) lit.b), al:rl,.(2) cap.X din Ordinul ministrului finantelor publice
nr.3155115.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;
-Prevederile art.58 alin.(l) lit.c) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modific[rile gi

completdrile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 516.01.2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;
-prevederile H.C.L. Roseti nr.ll din20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei
Rose{i pe and2020;
-Prevederile Legii finan{elor publice nr.500/2002, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 6912010 privind legea responsabilitalii fiscal-bugetare, cu modific[rile gi completdrile
ulterioare;
-Prevederile art.129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit. a) din OUG nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modific[rile ulterioare,
Anafizilnd:

-Raportul de specialitate nr.85/5.01.2021, intocmit de cdtre d-na Apostol Georgeta-Inspector cheltuieli in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Roseti;
-Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Roseli cu privire la proiectul de hotdrdre iniliat, inregisffat cu m.
9716.01.2021,
-avizul comisiei de specialitate nr.2 inregistrat cu nr. 12021,
-prevederile H.C.L Roseli nr. 61/18.1 1.2020 privind alegerea preEedintelui de qedin!5,

in temeiul art. 136 alin.(l), alin.(8) din O.U.G m. 5712019 privind Codul Administrativ,cu modificdrile
ulterioare,

Solicit Consiliului Local al comunei Roseli sd analizeze prezentul proiect de hotdrAre qi sd delibereze cu

privire la:

Art.l.Se aprobtr incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2020, astfel:
a) se acoperd definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenli (sursa A) buget local, deficitul

sectiunii de dezvoltare cu suma de 5025008,04 lei,
b) se acoperf, definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenfi (sursa E) buget autof,rnanlate

deficitul sec[iunii de dezvoltare cu suma de 35694 lei,
c) se acoperd definitiv din excedentul bugetului local al anilor preceden{i (sursa G) serviciul de apd gi

canalizare, deficitul secfiunii de dezvoltare cu suma de 16863 lei.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotf,rdri se incredinteazf, Primarul comunei Roseli qi

Inspector cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseli
Art.3.-Prezenta hotdrdre se comunicd in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, in
termenul prevAzut de lege, primarului comunei Roseti, institutiei prefectului-judetul CdldraEi qi se aduce la cunoqtint[
public[ prin publicarea pe pagina de internet 6 adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local qi prin

afiqaj la sediul Primdriei comunei Rose{i.

AVIZAT PENTRU LEGA ATE,
EI ROSETISECRETARUL GENERAL AL COM

INITIA
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