
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE          

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 2 

din data de 8 ianuarie 2020 
 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar al bugetului local 

al oraşului Tășnad pe anul 2019 a secțiunii dezvoltare 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 64/2020 al Compartimentului Buget – Contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere  Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru  buget, 

finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad; 

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

58/2019 privind aprobarea Bugetului local al orașului Tășnad, pe anul 2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale , cu 

modificările ulterioare; 

          Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3751/2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar pe 

anul 2019; 

 În baza prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi ale art. 

139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E  

         Art. 1 – Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul  bugetar al bugetului 

local al oraşului Tășnad pe anul 2019 a secțiunii de dezvoltare, cu suma totala de 

1.783.831,15, astfel; 

   - 1.748.259,27 lei deficit  secțiunea dezvoltare – Sursa A. 

                         - 35.571,88  lei deficit secțiunea dezvoltare – Sursa E. 

        Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Tășnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

EC. LAURA-FLORINA MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


