ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 3 / 2020
privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea temporara a
golurilor de casă
Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară, cu
convocare de îndată din data de 7 ianuarie 2020, ședință publică;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr.12/2020, inițiat de primarul comunei Mihalț,
cu privire la utilizarea sumei provenite din excedentul bugetar al comunei Mihalț, înregistrat la
sfârșitul anului 2019;
Analizând Raportul, înregistrat sub nr.4/2020, întocmit de către șef Birou buget finanțe,
impozite și taxe, contabilitate prin care se propune utilizarea sumei de 91.320,23 lei reprezentând
excedentul bugetului local al comunei Mihalț înregistrat la sfârșitul anului 2019, pentru acoperirea
temporară în anul 2020 a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile
secțiunii de funcționare;
Potrivit prevederilor art.58 alin(1) lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
H O T Ă R Ș T E
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 91.320,23 lei, excedentul bugetar al comunei
Mihalț înregistrat la sfârșitul anului 2019, pentru acoperirea temporară în anul 2020 a golurilor de
casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestă la instanța de contencios administrativ,
potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: primarului comunei Mihalț, Biroului buget
finanțe, impozite și taxe, contabilitate, Trezoreriei Blaj, Instituției Prefectului – județul Alba.
Mihalț, la 7 ianuarie 2020
Președinte de ședință,
Consilier Dorin Breazu

Contrasemnează secretar general,
Mariana Salcău

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi din 9 consilieri prezenți la ședință și 13 consilieri în funcție.
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