
 
 
 

                            
 

        H O T Ă R Â R E  
 

privind  modificarea Hotărârii consiliului local nr 2 din 08.01.2021 privind acoperirea 
definitivă din excedentul bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    

deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate 
integral din venituri proprii  pe anul 2020     

   
          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;       
             Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de domnul Daneluș Costea, Primar al  
orașului Slănic, nr. 3893/84 din 08.04.2021,    Raportul de specialitate al  Serviciului financiar –
contabil, nr. 3894/85 din 08.04.2021, cu privire la   modul de utilizare a excedentului acvtivității 
finanțate integral din venituri proprii, în anul 2021; 
            Având în vedere: 

-  art. 71 alin. (4)  din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.10.6.2.1,  din Normele Metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 
2020,  aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice,  nr.3155/2020;    
- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

administrativ, modificat şi completat ulterior ;   
Tinând seamă de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local; 
         În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 

07. 2019, privind Codul administrativ, modificat şi completat ulterior;  
                                                               
 

                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art. 1. – Se modifică art. 2 din Hotărârea consiliului local  nr. 2 din 08.01.2021 privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului activităţii  finanţate integral din venituri proprii a    
deficitului secţiunii de dezvoltare,  pentru încheierea exerciţiului bugetului activităţii  finanţate 
integral din venituri proprii  pe anul 2020 , care va avea următorul conținut:     
 
         ,,  Se aprobă utilizarea excedentului bugetar  a  Activităţii finanţate integral din venituri 
proprii (Sursa E), rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, în valoare de 1.064.738,15 , 
astfel:  



1. Ca sursă de finanţare pentru aceeaşi activitate, pentru anul 2021  , în sumă de : 420 000 lei 
repartizaţi astfel: 

Secţiunea de funcţionare:  
- Suma de 50 000 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii. 
- Suma de 276000 lei , pentru cheltuieli materiale și reparații curente  

Secţiunea de dezvoltare -  suma de 94 000,00 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii 
2. Se preia ca venit pentru bugetul local al oraşului Slănic pentru anul  2021, pentru 

secţiunea de funcţionare,  suma de 644.738,15 lei. 
 

          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 , 
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

                                                                            
Slănic, 20 aprilie 2021 
Nr. 30                   
 
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”, 0  „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 
 
 
 


