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HOTĂRÂREA NR. 12 

privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.02.2020, la 

care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că doamna Iftime Alida Elena este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019; 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 978 din data de 13.0.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 1155 din 19.02.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit.a)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, modificată, cu un număr de 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 

4”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă utilizarea excedentului cumulat înregistrat la finalul anului 2019, în 

sumă de 153.567,26 Ron pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

IFTIME ALIDA ELENA                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 19 februarie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 


