
 
                                                       
                                                H O T Ă R Â R E 
 
 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic aferent anului 2020, 

în anul 2021      
         Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (2) şi 
art.134, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, modificat şi completat ulterior; 
         Analizând Proiectul de hotărâre nr.120/7 din 06.01.2021  Referatul de aprobare prezentat de 
domnul  Daneluș Costea, Primar al  orașului Slănic, nr. 121/8 din 06.01.2021,    Raportul de 
specialitate al Serviciului financiar –contabil, cu privire la  utilizarea  excedentului bugetului local  
aferent anului 2020, în anul 2021, nr.123/9 din 06.01.2021; 
         Având în vedere: 

- art.58, alin.(1)  din Legea  nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- art.129, alin. ( 4), lit.a) ,  din   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  
privind Codul administrativ ;  

Ținând seamă de avizele, cu caracter consultativ, ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
local. 
       În temeiul art. 139, alin (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi completat ulterior; 
 
 

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art. 1. – Aprobă utilizarea, în anul 2021 a excedentului bugetar al oraşului Slănic , în suma 
de 1.251.561,91 lei,  pentru finanţarea unor obiective de investiţii , din Secţiunea de  dezvoltare. 
 
          Art. 2. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al  
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .  
  
  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 EMIL MEȘTERU                                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR general al oraşului , 
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Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  12 voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar: 8 
 
 
 


