
                                                                                                          
ROMÂNIA                                                   

COMUNA PÂRSCOV 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

          
                                                      HOTĂRÂRE 

privind acoperirea temporară a golului de casă, din excedentul bugetului 
local – provenit din derularea cheltuielilor sectiunii de                  

functionare 
 
 
        Consiliul local al comunei Pârscov , 
        Având in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Parscov privind acoperirea 
temporara a golului de casa, din excedentul bugetului local provenit din 
derularea cheltuielilor sectiunii de functionare inregistrata la nr.  
29/03.01.2019  

- Raportul de specialitate al contabilului aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Pirscov , privind acoperirea temporara a golului de 
casa , din excedentul bugetului local provenit din derularea cheltuielilor 
sectiunii de functionare, inregistrat la nr. 40/04.01.2019                 ; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local inregistrate la 
nr .86/08.01.2019 

- Art.58 al.1 lit.b din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare 

       In temeiul art.36 alin.4 litera a si  art.45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, completata , modificata si republicata 
 

                                        
HOTĂRĂȘTE: 

       Art.1 (1)Se aproba acoperirea temporara a golului de casa ,  in suma de  
140000 lei din excedentul bugetului local  - sursa A provenit din derularea 
cheltuielilor sectiunii de functionare . 
                (2) Se aproba acoperirea temporara a golului de casa in suma de 9000 
lei din excedentul bugetului de venituri proprii – sursa E provenit din derularea 
cheltuielilor sectiunii de functionare  
       Art.2 Primarul comunei Pârscov si serviciul contabilitate al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Pârscov vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari . 
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Art.3 Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare persoanelor si 
institutiilor interesate  . 

     Presedintele sedinței, 
 
 
     Consilier Eugenia Mihăescu 
Pârscov,08.01.2019. 
Nr.1. 
 
 

Contrasemnează, 
 

Secretar , Neculai Calen 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Parscov in sedinta 
ordinara din data de 08.01.2019 cu respectarea prevederilor art.45 , al.2,litera a din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata sai actualizata , cu un 
numar de 15 voturi  pentru , abtineri - ,si voturi - impotriva, din numarul total de 15 
consilieri prezenti la sedinta  . 
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