ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA ~IEUT
PRIMAR
I

I

DISPOZIJIE
pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
functionare ~i dezvoltare pe anul 2020
Primarul comunei $ieut,
Avand in vedere:
Referatul nr. 27 din 07.01 .2021 prezentat de domnul SIMIONCA ALEXANDRU, consilier superior
1n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei $ieut, pentru acoperirea definitiva din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020;
- Hotararea Consiliului Local $ieut nr. 8 din 18.02.2020 privind aprobarea Bugetului comunei 9ieut
pe anul 2020 confom.art. 58, alin. (1 ), pct.c) din Leg ea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Capitolul V- incheierea execu\iei bugetelor locale ~i opera\iuni specific unitatilor administrativteritoriale, art.5.16.3., pct.b) din Normele Metodologice privind inchiderea exerci\iului bugetar al
anului 2020,
- in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) , lit.c), si art.196 alin.(1) , lit.b) din Ordonan\a Guvernului
Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,
-

DISPUN:
Art. 1.- Se aproba acoperirea definitiva din excedentele bugetului local al comunei $ieut din
anii precedenti, Sursa de finantare: A Buget local, a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul
2020 cu suma de 278.554,69 lei.
Art. 2.- Se aproba acoperirea definitiva din excedentele bugetului local al comunei $ieut din
anii preceden\i, Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii, a deficitului
sectiunii de functionare pe anul 2020 din sursa E cu suma de 191.727,02 lei.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul financiarcontabil din cadrul institutiei comunei $ieut;
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
- lnstitutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud;
- Compartimentul financiar-contabil enumerat la art. 3 din prezenta dispozitie;
- Administra\ia Judetena a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud.
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REFERAT
pentru acoperirea definitiva din excedentele bugetului local a deficitelor sec\iunii de
func\ionare ~i dezvoltare pe anul 2020

(

Subsemnatul Simionca Alexandru, consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei $ieut, in calitate ~ef al Compartimentului contabilitate - economic, buget finante, impozite ~i taxe.
Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Local $ieut nr. 8 din 18.02.2020 privind aprobarea Bugetului comunei
$ieut pe anul 2020 confom.art. 58, alin. (1 ), pct.c) din Leg ea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Capitolul V- lncheierea executiei bugetelor locale ~i operatiuni specific unitatilor administrativteritoriale, art.5.16.3., pct.b) din Normele Metodologice privind Tnchiderea exercitiului bugetar al
anului 2020,
- In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit.c), si art.196 alin.(1) , lit.b) din Ordonanta Guvernului
Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,
PROPUN:
Art. 1. -Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei $ieut,
Sursa A Buget local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 cu suma de 278.554,69 lei;

(

Art. 2. -Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei $ieut.
Sursa E Activitati finantate integral din venituri proprii a deficitului sectiunii de functionare pe anul
2020 cu sum a de 191 .727 .02 lei.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii sa se incredinteze compartimentul financiar-contabil
din cadrul institutiei primarului comunei $ieut.

