
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA §IEUT 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea utilizarii excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2020, pentru acoperirea deficitelor 

sectiunii de functionare ~i dezvoltare pe anul 2021 

Consiliul local al comunei $ieut, intrunit in ~edinta ordinara, 
Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare privind aprobarea ulilizarii excedentelor bugetului local realizate la finele anului 2020 

pentru acoperirea deficitelor sectiunii de func\ionare ~i dezvoltare pe anul 2021 
- Referatul de aprobare, a primarului comunei $ieut, in calitate de initialurul proiectului de hotarare; 
- Raportul de specialitate, intocmit de Simionca Alexandru, consilier superior in cadrul aparatului propriu al 

primarului comunei $ieut; 
- disponibilitatile rezultate ca urmare a executiei bugetare de la sfar~itul anului 2020, reprezentand excedent 

al bugetului local in suma de 623.009,63 lei ~i excedent al bugetului activitatilor finantate din venituri proprii in suma 
de 338.800,32 lei ; 

- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieut 
- prevederile art.58, alin.(1 ), art.71 ,alin.(4), din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare ; 
in temeiul prerogativelor art.129,alin.(4), art.139, alin.(1 ), alin.(3), lit.a), coroborat cu art.196 alin.(1 ),lit.a),din 

Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, 

HOTARA~TE: 

Art.1.(1) Se aproba utilizarea excedentului bugetului local, realizat la finele anului 2020, in suma de 
555.014,63 lei, pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar destinat cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 
2021; 

(2) Se aproba utilizarea excedentului bugetului local, realizat la finele anului 2020, in suma de 67.995,50 lei, 
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar destinat cheltuielilor sectiunii de functionare in vederea finalizarii 
lucrarilor de reabilitare infrastructura program inundatii pe anul 2021. 

(3) Se aproba utilizarea excedentului bugetului activita\ilor finan\ate din venituri proprii pe anul 2020, pentru 
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare al sursei ,.E" Activitati finantate integral din venituri proprii" 
pe anul 2021, in suma totala de 338.800,32 lei. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul financiar-contabil. 
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

lnstitutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
Primarul comunei $ieut; 
Compartimentul financiar-contabil; 
Serviciul contabilitate al Trezoreriei Municipiului Bistrita: 

~ieut la 28 lanuarie 2021 

Nr. 5 

CONJRASEMN;,t:.· 
Secretar gen~ral al co unei ~ieut 

.Got&a Dumitf'. 

NOT A: - Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei 9ieut, cu majoritate absoluta, cu respectarea 
art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ,, respectiv: 
cu un numar de 10 voturi .Penlnl, Q voturi .fmpotriva· si Q .AbJineri, din 10 consilieri in func\ie, prezen\i in sala de sedin\a 




