ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
TULGHEȘ

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 08 ianuarie 2020
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2019 şi repartizarea excedentului
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
extraordinară din 08 ianuarie 2020
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României,
republicată;
b) art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d) art. 8 lit. a) şi lit. c), art. 11, art. 49 alin. (2) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) O.M.F. nr. 3751 din 13 decembrie 2019, de aprobarea a Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, modificat și
completat prin Ordinul nr. 3.799 din 24 decembrie 2019;
Hotărârea Consiliului Local Tulgheş nr. 23 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului general al Comunei Tulgheş pe anul 2019, rectificat prin HCL nr. 35 din 08
iulie 2019, HCL nr. 41 din 20 august 2019, HCL nr. 52 din 26 septembrie 2019; HCL
nr. 60 din 31 octombrie 2019; HCL nr. 64 din 27 noiembrie 2019; HCL nr. 66 din 17
decembrie 2019; HCL nr. 72 din 19 decembrie 2019 și HCL nr. 73 din 23 decembrie
2019;
Ţinând cont de situaţiile financiare aferente anului 2019, care se compun din:
bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia
modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi
anexele la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative,
Luând act de:
Referatul de aprobare elaborate de primarul comunei Tulgheş în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. 37 / 06.01.2020,
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 48 / 07.01.2020;
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 10
voturi din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută, conform art.139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a)
din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în sumă de 2.325,71
mii lei, din anul 2019 şi din anii anteriori, după cum urmează:
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Nr.
crt.
A
1.
2.

Denumirea indicatorilor
B
Lucrări de execuţie în cadrul proiectului “Înfiinţare grădiniţă cu
program normal în comuna Tulgheş, judeţul Harghita”
Lucrări de execuţie în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii
rutiere în comuna Tulgheş (DC 259- Pârâul Borvizului, DC 134Poiana Nouă, DC 260- Poiana Veche, DC 261-Fabricii)”

Suma
- mii lei 2.034,17
17,05
2.017,12

Art.3.- Se aprobă utilizarea sumei de 291,54 mii lei din excedentul bugetului
local pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare.
Art.4.- Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local - activităţi finanţate
integral din venituri proprii, în sumă de 294,73 mii lei, din anul 2019 şi din anii
anteriori, după cum urmează:
Art.5.- Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local - activităţi finanţate
integral din venituri proprii, în sumă de 150,00 mii lei, pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului local, după cum urmează:
Nr.
crt.
A
1.

Denumirea indicatorilor
B
Lucrări de modernizare strada 1 Decembrie

Suma
- mii lei 150,00

Art.6.- Se aprobă utilizarea sumei de 144,73 mii lei din excedentul bugetului
local - activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru acoperirea golurilor
temporare de casă ale secţiunii de funcţionare.
Art.7.- Prin intermediul secretarului comunei se comunică în mod obligatoriu,
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, Primarului Comunei Tulgheş şi Compartimentului funcţional financiarcontabil impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se aduce
la cunoştinţă publică prin afişare şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.tulghes.ro.
Președintele ședinței
Consilier local
Bordea Gheorghe

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar UAT
Zaharia Constantin
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 1
/ 20209
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

2

3

0

1

1
2

Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)

08/ 01/ 2020
____/____/2020

3

Comunicarea către prefectul județului3)

4

Aducerea la cunoștință publică

____/____/2020
____/____/2020

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)

6

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

4+5

)

____/____/2020
____/____/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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