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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru  

finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

22.04.2021;  

Luând în dezbatere: 

-  Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului 

bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, iniţiat de primarul comunei 

Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr.2751/2021 al Compartimentului Financiar- contabil; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Văzând Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.121/2020 privind utilizarea 

excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casă provenite din secţiunea de 

funcţionare;   

         Ţinând  cont de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

-  art.129 alin. (14) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1. Aprobă utilizarea excedentului bugetului local al comunei Ciugud al anilor 

precedenți în sumă de 1.400.000 lei pentru  finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 
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 Art.2.  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local al 

comunei Ciugud nr.121/2020 își încetează aplicabilitatea. 

    Art.3.  Hotărârea se comunică către: 

-Institutia Prefectului - Judetul Alba; 

-Primarul comunei Ciugud; 

-Compartimentului  Financiar-Contabil;   

-un  exemplar la dosar. 

   

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p. secretar general 

 

 

Ciugud, 22.04.2021 

 Nr.39 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 


