
                                                                                                          

                                                                                                                        

 
 

                

               ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea utilizării din  excedentul bugetului local al comunei Daia rezultat la 

finele anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referat de aprobare al primarului comunei Daia nr. 1920/09.04.2021 

- referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

nr.1921/09.04./2021; 

- avizul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

- prevederile art.129 alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 -  privind Codul administrativ;  

- prevederile art.58 alin.(1) lit.a) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile OMFP 3155/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului bugetar 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative: 

 

În temeiul art.129, alin.(4), lit.a, art. 139 alin.(1) şi alin (3), lit.a) şi art.196, alin. (1), lit. a 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.l. Se aprobă excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli rezultat la finele 

anului 2020, sursa A, in suma de 157.082,14 lei. 

Art.2 Se aprobă utilizarea  sumei de 157.000  lei din excedentul bugetului local al          

comunei Daia,  sursa A,  ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2021, 

respectiv la cap.70.02.06 –Iluminat public si electrificari rurale, alin.71.01.30 – Alte active fixe. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-

Contabil, Impozite și Taxe Locale, pentru ducerea la îndeplinire  și se va aducere la cunoștință 

publică, prin grija secretarului. 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează,                                       

GHIDĂNAC FĂNEL                                                                  Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                              PĂUN IOANA     

Daia, 15.04.2021 

Nr.24 

           

 Adoptată cu 10 voturi pentru, __voturi împotrivă şi _abţineri din totalul de 10 consilieri prezenți 



 


