
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

H O T A R A R E 

PRIVIND: privind acoperirea deficitului bugetar, sectiunea de dezvoltare, 

sursa A, in suma de 456.855,84 lei al anului 2020, din excedentul bugetar 

al anului 2019 

Consiliul local Blejesti intrunit in sedinta extraordinara de lucru pe luna 

ianuarie 2021, in data de 8 ianuarie   2021, avand in vedere  : 

- referatul de aprobare întocmit de primarul localității; raportul de specialitate  întocmit de 

compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Blejești; HCL nr. 17/2020 de utilizare a 

excedentului bugetar din anul 2019 în anul 2020, in suma de 461 mii lei ; proiectul de 

hotărâre inițiat de primarul localității ce a fost dezbătut în ședințele pe comisii ale Consiliului 

local primind avizul favorabil al acestora;  

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. ‚c’ din Legea nr.  273/2006 privind finantele publice locale 

modificata si completata ulterior  

- prevederile art. 129, alin (1), alin (2), lit „b”, alin (4) lit ”a” , art 243, alin (1), lit „a’ din  

O.U.G  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ   

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ : 

H O T A R A S T E: 

Art.1. Se aproba acoperirea deficitului bugetar , sectiunea de dezvoltare , sursa A , in suma 

de 456.855,84  lei al anului 2020 , din excedentul bugetar al anului 2019 .  

Art.2. Compartimentul contabil, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.  Secretarul localitatii Blejesti, se va ocupa de : 

 Comunicarea prezentei hotarari la Institutia  Prefectului judetului Teleorman, pentru 

verificarea legalitatii ; 

 Comunicarea prezentei hotarari Primarului localitatii Blejesti ; 

 Comunicarea prezentei hotarari catre compartimentul contabil al unitatii ; 

Afisarea la avizierul central al Primariei Blejesti  
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Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  08 .01.2021; 

CVORUM: 13 consilieri in functie;  12 consilieri prezenti, din care: PENTRU  12   IMPOTRIVA  -  ; ABTINERI - 



 


