
                                                                                        
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului local al  Oraşului 

Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare și  secțiunii de dezvoltare în 

anul 2020. 

 

 

  Primarul or. Victoria;  

           Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.14/06.01.2020 al biroului financiar contabil cu 

privire la utilizarea în anul 2020 a  sumei de 3.500.000 lei  din excedentul bugetului 

local pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în anul 

2020.  

           Văzând prevederile art.129, alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG 

nr.57/2019- Codul Administrativ, art.40 și art. 58, alin.(1), lit. (b) din Legea 273/2006  

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

În temeiul art.139 alin.3, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ. 
 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

 

         Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 2.000.000 lei din excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020.  

           Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 1.500.000 lei din excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2020.  

            Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului privind activitățile 

finanțate integral din venituri proprii al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 2020. 

 

  Primarul or. Victoria;  

           Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.8/38/06.01.2019 al biroului financiar contabil 

Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria cu privire la utilizarea de sumei de 

58.243,90 lei din excedentul bugetului privind activitățile finanțate integral din 

venituri proprii al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la încheierea  

exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 

2020.  

           Văzând prevederile art.129, alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG 

nr.57/2019- Codul Administrativ, art.40, art. 58 din Legea 273/2006  finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MFP 

3751/13.12.2019. 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

În temeiul art.139 alin.3, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ. 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

 

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 58.243,90 lei din execedentul anual al 

bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii desfășurate de 

Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria, rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020. 

            Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria și Colegiul Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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