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HOTĂRÂRE Nr.36/21.04.2021
cu privire la utilizarea excedentului bugetului local rezultat

 la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata
nr.4.915/08.04.2021,  respectiv  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Economic  din  cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orașului Sovata nr.4.916/08.04.2021;

Ținând cont de prevederile art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele
Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la utilizarea excedentului
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, respectiv utilizarea ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţie publică, republicată;

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„a”, art.139 alin.1, și art.196 alin.1

lit.„a”  din  O.U.G.  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

    Art.1. – Se aprobă  utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.684.249,66 lei.

Art.2.  –  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei,  H.C.L.  nr.2/07.01.2021  își  pierde
aplicabilitatea.

Art.3. –  Prin  grija  secretarului  general  al  unităţii  administrativ  teritoriale  al  orașului
Sovata, prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişaj la sediul primăriei.

Art.4. –  Cu aducerea la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează
Serviciul Economic în colaborare cu ordonatorul principal de credite.
           Art.5. – Prin grija secretarului general al unităţii administrativ teritoriale al orașului
Sovata, prezenta hotărâre se înaintează:
 -  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Mureș,  pentru  verificarea  legalităţii  actului
administrativ;
 - Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
                                                                                                    Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 21 aprilie 2021, cu 17
voturi “pentru”.          
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