ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
pdvind aprobarea utilizfuii de cdtre Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni
excedentului din anii precedenli anului 2021 pentru acoperirea deficitului
secliunii de flinclionare a anului 2020 - bugetul instituliilor publice $i activitdlilor
finatlate din venituri proprii qi subvenfii - la data de 3 1 decembrie 2020

consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in qedinJa extraordinard din data de 1 0.03.2021 ;
Avdnd in vedere: Cererea m. 24712021 al Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni,
prin care solicitd aprobarea utilizdtii excedentuluui activitdlilor finanlate integral din venituri
proprii rezultate 1a incheierea exerciliului bugetar anului 2020 pentru acoperirea cheltuielilor
de functionare:

Referatul de aprobare al primarului w. 12021 privind aprobarea utilizbrii de cdtre
Liceul rehrologic Sover Elek Joseni excedentului din anii precedenli anului 2021 pentru
acoperirea deficitului secliunii de funclionare a anului 2020 - bugetul instituliilor publice qi
activitdlilor finanlate din venituri proprii qi subvenlii - la data de 31 decembrie 2020;
Raportul de specialitate nr. 12021 al compartimentului de contabilitate;
Avizul comisiei de specialitate activitdli economico-finan ciard nr. 12021;
Avizul comisiei de specialitate agriculturd, protec{ia mediului, turism rc. 12021;
Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului gi urbanism, juridicd qi de
disciplind nr. /2021 ;
Avizul comisiei de specialitate socio culturald, culte, invatramant, sdndtate, muncd qi
proteclie sociald, proteclia copilului, tineret qi sporl ru. /202 I ;
Tindnd cont de:
Prevederile art. 120 alin.(l) art. 127 alin. (l) qi alin. (2) din Consrirulia RomAniei,
republicatd;
Prevederile art. 3 qi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la l5 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
Prevederile aft. 7 alin, (2) din Codul civil;
Avdnd in vedere prevederile ar1. 58 alin.(1) lit. ,,c" din Legea ru.27312006 prtvind
finan{ele publice locale, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
Jindnd seama de prevederile ar1.40 qi urm. al Cap.V, Secjiunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativ[ pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, art. (4) lit. a - din O.U.G, w. 5112019
privind Codul Administrativ. Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd utilizarea de cdtre Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni a
excedentului activitdlilor finanlate integral din venituri proprii rezultate la incheierea
exerciliului bugetar anului 2020, bugetul instituliilor publice qi activitdlilor finanlate din
venituri proprii Ei subvenlii - suma de 100.000 lei, pentru acoperirea deficitului secliunii de
functionare.

Art. 2. At aducerea la indeplinire a prezerrtei hotdrdri, se insdrcineazd primarul
Comunei Joseni qi Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de speciilitate al
primarului comunei Joseni qi Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni.
Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunicd: Instituliei prefectului judeful Harghita,
Primarului comunei Joseni, Liceului rehnologic Sover Elek Joseni. pi compartimentului
Contabil.
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Joseni, la 04.03.2021

SECRETAR GENERAL
al UAT Shqra Joseni
Iszlai B\ma\udolf

