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Privind aprobarea utilizariifondurilor din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea temporara
a golului de casa provenit din decalajulintre veniturile si cheltuielile al sectiunii defunctionare, si

pentru acoperirea deJicitului buget la sectiunea de dezvoltare, tn anul curent

Consiliul local al comunei S6nceljudetul Alba,intrunit in sedinta extraordinar6 cu cortvocate oode

tndatd" din data de 06.01.2021,1a care particip6 un numlr de 11 consilieri din totalul de 11 aflaliit
firnc{ie;

Luend in dezbatere:
-referatrul de aprobare al primarului comunei Sdncel inregistrat sub nr.8/04.01.2021.
-raportul compartimentului buget-finante din cadrul Primariei comunei Sdncel inregistrat sub nr.9 si 1(

104.01.2021;
-proiectul de hotarire initiat de primarul comunei Sdncel inregistrat sub nr.3 / 05.01.2021 in registru
proiectelor de hotardri;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Av6nd 6n vedere:
- art.58 alin(l) lit. 'b" $i "c" dinL..27312006 privind finantele publice locale, potrivit caruia pentru

acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalajele intre veniturile qi cheltuielile sectiunilor
de functionare qi dezvoltare in anul curent, qi pentru acoperirea definitivl a eventualelor deficite ale

secliunilor de functionare qi dezvoltare, dupd caz,la sfArqitul exerciliului bugetar.

- L.50012002-privind finantele publice.
-prevederile art.l}9 alin.(a) lit.'d'din OUG 5712019 privind Codul administrativ,potrivit cdruia Consiliu
local aprobd la propunerea primarului,bugetul local , virarile de credite, modul de utilizare a rezerYe

bugetare si contul de incheiere a exerciliului bugetar;
in temeiul art.l39 alin.(l) din OUG.nr.s7l2olg privind Codul Administrativ potrivit cEruia ir

exercitarea atribuliilor ce ii revin Consiliul local adoptd hotdrdri cu majoritate absolut6 sau simpld , dupi

caz, coroborat cu art.l96 alingl) lit. 'd' potrivit c5ruia in exercitarea atribuliilor ce le revin autorit6lilt
administratiei publice locale adoptd sau emit, dvpd" caz, acte administraitive cu caracter normativ sat

individual;

HorAnA$rE

Art.l.-^Se aprobd acoperirea deJinitivd din execedentul bugetar inregistrat la data de 31.12.2020 ,t

deficitului inregistrat la sf6rqitul exerciciului bugetar , la secliunea de dezvoltare cu , suma dt

186.097,50 lei.

Art.2.-Se aprobd utilizarea sumei de 240 mii lei din excedentul anilor precedenli,pentru acoperiret

golului de casd, pentru secliunea de funclionare in vederea finantdrii cheltuielilor curente de funclionart

gi de personal ,pentru anul202l.

Art.3.-Prezenta hotarire a fost adoptatb cu un numar de

si 0 abtineri.

Art,4-Prczenta se comunicd :

-primarului comunei Sdncel;

11 voturi valabil exprimate, 0 voturi impotrivi



-serviciului buget finante din cadrul Primariei Sdncel,
-D.G.F.P.Alba si
-Institutiei Prefectului-Judetul Alba pentru verifi carea legalitatii.

Art.5-(1) impotriva prezentului act administrativ, persoana care se considerd vdtdmatd, intr-un drept a

sAu sau intr-un interes legitim poate formula pl0ngere prealabila la Consiliul local Sdncel, in termer

de 30 de zile de la data aducerii la cunogtinta publicd.
(2) Prezentul act administrativ poate fi contestat la seclia de contencios administrativ a Tribunalulu

in termen de 6 luni de la data comunicirii rdspunsului la pldngerea prealabilS depusS, conform Legi
contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

SAncel la: 06.01.2021

C o ntras e mne aza p entr u leg alilate
Secretar al com.Sfrncel
Bdrbat


