ROl\{,A.NIA

JUDETUL GALATI
CON{UNA GHIDIGENI
CONISILIUL LOCAL

HoTARAREA

nr. I

din 09 ianuarie 2020

privind aLcoperirea deficitului sec(iunii de dezvoltare pe anul 2019 dim contul
bugetului local pe anul20l9
I rr

it iator: -E,u

gen Tabacaru- primaru I comunei Ghidi gen

Consiliul local al

i

excedent al

j udetu I Galati

Ghidigeni, judetul

intrunit in qedin{a de
din dat;a de
09.01.2020;
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 gi art. l2l alin. ( I ) gi alin. (2) din Constitulia
b) art. 3 gi art. 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
la 15
octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 19911997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Rom6niei, adoptat prin Legea nr.287
) republLicat,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
d) art. l9 lit. ,,d,, din Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice locale,
modificiriile Ei
completlrile ulterioare;
e) art. 80 alin. 2 qi art. 84 din Legea nr. 27312006 privind finanfele Lblice locale, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare;
f) Ordinul nr. 375112019 pentru aprobarea Normelor metodologice vind incheierea
exerciliului bugetar al anului 2019.
g) art. 129 alin. (4) lit. "a" din Ordonanfa de Urgen[6 nr. 5712019 privind
ul administrat.iv.
cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
a'vlind in vedere proiectul de hotdrd.re nr. 158/08.01.2020 privind acoperirea
secliunii de
pe
dezvoltare
anul 2019 din contul de excedent al bugetului localpe anul 2019, insofi
a) referat de aprobare a iniliatorului, inregistrat cu nr. 159/08.01.2!fi20;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de speciali
al primanului
comunei Ghidigeni inregistrat cu nr. 160/08.01 .2020;
!) avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei G
In temeiul art.196 alin. (1) lit. "a" din OUG nr.5712019 Partea I privind Co,Cu administrativ,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIDIGENI, adoptl p

I

hotirire

Art. Se aprobS acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare pe anul 19, sursa A
buget local, din contul de excedent al bugetului local pe anul 2019 in sumd de 1.562.8 7,78 lei.
Art,2 Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotardri, se inslrcineazd
prinr;ipal
de credite, domnul Eugen Tlbdcaru - Primar.
Art. 3 Secretarul comunei va face cunoscut prel'ederi le pre:zentei
primarului
comunei, Institu{iei Prefectului Judeful Galafi qi va
adusd la cunogtinld public5.
afigare.

-

fi

Preqedinte de qedin{i,

SIlIv6stru Teodoru Corneliu

genreral,

