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HOTANANT
Privind aprobarea prelulrii cavenil al b-uget-ului local SLiRSA A pentru anul 2021, a excedentului
SURSEI'E de finairlaretpruuni comunalelilerehi;iii,i;l)it b;'p6;ffi C;;r;; Clliai,;r'iffi;;;'

Baciu.

Consiliul local al comunei Gura Vlii,judetul Baciu, intrunit in seclin(5 ordinari la data de
26 februarie 2021.

Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 1262312021 initiat de primarul comunei Gura VEii, dl.
Tinei Silviu cu privire la aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 29.918,05 lei din
excedentul rezultat din SURSA E de finanfare :

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.1262212021 a Primarului comunei Gura Vdii. dl. Tineiailviu cu privire la aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de29.918.05 lei din excedentul
,ezultat din SURSA E de finantare;

In urma analizarii Raportului Biroului buget. llnantc si contabilitate nr. 12621108.02.2021 din
cadrul Primariei comunei Gura Vf,ii, precum si avizul lavorabil al comisiei cle specialitate de pe lAnga
Consiliul Local al comunei Gura V6ii ;

In temeiul art.71 alin.4 din Legea nr.27312006 privind flnantele publice locale cu
modiflcarile si completari le ulterioare

In conformitate ou prevederile O.M.l".P. nr.315512020 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020, cu podiflcarile si completarile
ulterioare si ale art.58 alin.1 lit.a din Legea nr.27312006 privind fir-rantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art.l29 alin 2 lit.b.alin.4lit.a si ale arl.l39 alin.3 si ar1.196 alin.l.litera
-a. din Ordonanta de Urgenta nr.57l2Ol9 privind Codul Administrativ, precum si ale art.l I alin.4 din

.egea nr.55 412004 a contenciosului administrativ. actr-ralizata .

HOTARAgTE:

Art.l Se aprobd preluarea ca vetrit la bugetul local, SURSA A. pentru anul 2021, a excedentului
SURSEI E de finantare(piquni comunale) af-erent anului 2020. pentru Comuna Gura Vdii . jude{ Bacdu.

Art-2.- Prezenta hotarare poate f-r atacata. confbrm proceclurii si tennenelor prevazute de
Legea nr.5 5 4 I 2004 a contec iosului admin i strat i r,,.actual izata.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Biroul
buget, finante qi contabilitate din cadrul Primariei comunei Gura Vaii.



Art.4. Prezenta hotarare se comunica
- Institutiei Pref'ectului- .ludetului Bac[u:
- Primarului comunei Gura Vdii:
- Biroului buget, finante si contabilitate:
- Administratieijudetene a Finantelor Publice Onesti
- Monitorul Oficial Local.

-Bacdu:

Preqedinte de gpdin(i,
rAranu DUMITRTI- DAN

Nr.l7
din 26 februarie 2021

[.a sedin(a ordinartr au participat un numrr de I.l consilieri locali din totalul de ls.
!'oturi pcntru: l,l, ab{ineri 0, voturi impotrivtr 0.

Contrasemneazil
Secretar General,

Cons. jur. Vrinceany AlicV- Cristina
/ / r/L//'u -1.
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