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JUDETUL ARGE9
Tel / fax. 02481566.500

HOTARAREA
Nr. I

(privind acoperirea deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare pe anul2019)

Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judeful Argeg, intrunit in sedinta
extraordinara convocata de indata, in data de 07.01.2020;

Avand in vedere:
- referatul compartimentului contabilitate nr. 24 I 06.01.2020 privind acoperirea
deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare pe anul2019;
- prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3751 I 2019 privind
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul
2019;
- in temeiul prevederilor art. 129 alin (4), lit. a, din OUG nr. 51 I 2019 privind
Codul administrativ
- in confcrmitate cu prevederile art. 196 alin (1) lit. a din OUG nr.57 I 2019 privind
Codul administrativ

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in
suma de 2.267.796,96 lei, din excedentul bugetului local, aferent exercitiului bugetar
al anului 2018, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3751 I 2019
privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar
pe anul2019, pct. 5.17.3. lit. b;

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se

insarcineaza primarul comunei Schitu Golesti si compartimentul contabilitate.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si

publicare pe pagina de internet a primariei, va fi comunicata primarului comunei
Schitu Golesti, compartimentului contabilitaterTrezoreriei Campulung si Institutiei
Prefectului - Judetul Arges.

Datd azi07.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

VLADUCA CATALIN

Nr. consilieri prezenti: 15

Nr. voturi pentru: 15



ROMANIA
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HOTARAREA
Nr.2

(privind acoperirea temporara a golului de casa pentru sectiunea de functionare si de
dezvoltare )

Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judeful Argeq, intrunit in sedinta
extraordinara convocata de indata, in data de 07.01.2020;

Avand in vedere:
- referatul compartimentului contabilitate nr. 25 I 06.01.2020 privind acoperirea temporara
a golului de casa pentru sectiunea de dezvoltare;
- prevederile Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificirile gi
completirile ulterioare, art.58, alin. 1, lit. b;
- in temeiul prevederilor art. 129 alin (4), lit. a, din OUG nr. 57 I 2019 privind Codul
administrativ
- in conformitate cu prevederile art. 196 alin (1) lit. a din OUG nr.57 I 2019 privind Codul
administrativ

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba utilizarea sumei de 450 mii lei , din excedentul anului
precedent, pentru acoperirea temporara a golului de casa necesar finantarii cheltuielilor
din cadrul sectiunii de functionare ( cheltuieli cu salarii, utilitati) pe anul 2020.

(2) Se aproba utilizarea sumei de 150 mii lei , din excedentul anului
precedent, pentru acoperirea temporara a golului de casa necesar finantarii cheltuielilor
din cadrul sectiunii de dezvoltare ( cheltuieli cu salariile in cadrul proiectului - Solutii
concrete pentru probleme reale) pe anul2020.

(3) Rambursarea sumei imprumutate din excedent se va face pana la
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2020.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Schitu Golesti si compartimentul contabilitate.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare
pe pagina de internet a primariei, va fi comunicata primarului comunei Schitu Golesti,
compartimentului contabilitate, Trezoreriei Campulung si Institutiei Prefectului - Judetul
Arges.
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