ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

DE HOTARARE
orivind utilizarea ex
ului din anii precedenli anului 2019
pentru acorpeirea defi <litului nului 2019 din bugetul local gi bugetul
instituJiilor publice Ei activitdfil finanlate din venituri proprii qi subvenlii
la data d 31 decembrie 2019

Consiliul Local al comunei Joseni. i
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarul
anului 2019 pentru acorpeirea deficitului
publice gi activitdlilor finanlate din venituri
Raportul de specialitate privind ut
pentru acorpeirea deficitului anului 2019
activitdlilor finanlate din venituri proprii qi
Avizul comisiei de specialitate;
lin6nd cont de:
Prevederile art. 720 a1in.(1) art.
republicat6;
Prevederile art. 3 si 4 din Carta eu
l5 octornbrie 1985, ratificatd prin Legea nr
Prevederile art.7 alin. (2) din Codu
Prevederile Legir nr.2412000 privi
actelor normative,republicatd cu rnodifi cdri
Potrivit nrevederilor Ordinului
metodologice privind incheierea exercitiul
8211991, cu modificdrile qi completdrile ul
Prevederile art. 58 alin. (1^4) din
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Ludnd in considerare prevederile
la Strasbours la 15 octombrie 1985. rati
Jindnd seama de prevederile art.40
privind normele de tehnicd legislativd
local al comunei Joseni,
In temeiul aft. 729 alin. (1), alin. (
Codul Administrativ, ConsiliulLocal al Co

trunit in qedinla extraordinard din data de 09.01.2920

i

privind utilizarea excedentului din anii precedenfi
lui 2019 din bugetul local Ei bugetul instituliilor

proprii qi subvenfii ladata de -?'l decembie2019
izarea excedentului din anii precedenli anului 2019
din bugetul local gi bugetul instituliilor publice Ei
venlii la data de 3 I decembrie 2019;

21 alin. (l) qi alin. (2) din Constitulia Romdniei,
and a autonomiei locale. adoptatd la Strasbours la
199t1997;

civil;
normele de tehnicd lesislativd pentru elaborarea
e gi completdrile ulterioare;

FP nr.375112019 pentru aprobarea Norrqelor
i bugetar al anului 2019 9i Legea contabilit[1ii nr.
noare;
)gea nr. 27312006

- privind finanfele

publice losale,

3 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd
prin Legea nr.19911997,
gi urm. al Cap.V, SecJiunea l, din Legea nr.2412000
elaborarea actelor norrnativer, republicat6, consiliul

:5

lit. b, art. (4) lit, a - din O.LJ.G, nr.5712019 privind
unei Joseni, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTARA$TE
Art.1, Se aprobd utilizarea

lui din anii precedenfi anului 2019 pentru acorpeirea
ex
excedentul
local
deficitului
definitivb din
busetului
al
sec{iunii de dezvoltare - 4.737.000 lei, qi
bugetul instituliilor publice $i activit[ti fi anlate din venituri proprii Ei subvenlii, sec{iunep de
functionare: - 3.955,57 lei si secfiunea de
voltare: -200.000 lei" la data de 31.12.2019.

Art.Z. Cu aducerea la indeplinire

prezentei hotar6ri, se insdrcineazd compartimentul

contabil.

Art.3. Prezenta hotdrdre

se

contabil, Institu{iei Prefectului Judelului

ic[ Primarului comunei Joseni, Compartimenlului
arghita qi se aduce la cunoqtintd publicd prin afigare la

sediul Primdriei comunei Joseni,
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