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HOTĂRÂRE 

privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local 
sursa A  și  sursa E - anul 2020 din excedentul anilor precedenti 

Consiliul local al comunei Pârscov ,  

Având in vedere: 

- Referat de aprobare al primarului comunei Pârscov privind 
acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A  si sursa 
E a bugetului local al anului 2020 , inregistrata la nr. 
38/04.01.2021;                 

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-
contabil inregistrat la nr.39/04.01.2021; 

- Avizele   Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al 
comunei Pârscov,inregistrate la nr.112/06.01.2021; 

- Prevederile art.58 alin.1 lit b din Legea 273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare                                         

- Prevederile Ordinului  Ministerului de Finanțe nr. 3155 din 
15.12.2020 pentru aprobarea Normelor  metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2020. 

In temeiul art.129 alin.2 lit.b , alin.4 lit.a , art.139 alin.3 lit.a si  
art.140 alin.1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 – privind Codul administrativ        

 HOTĂRĂȘTE : 
 Art.1 Se aprobâ acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare , sursa  

A  de  512782,18 lei din excedentul anilor precedenți . 
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     Art.2. Se aprobă acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare , 
sursa  E  de 5000 lei  din excedentul anilor precedenți 

Art.3. Compartimentul financiar- contabil din aparatul de 
specialitate al Primarului  comunei Pârscov va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 

     Art.4. Secretarul general al comunei Pârscov va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor si instituțiilor interesate . 

                           Președintele ședinței , 

                            

                          Consilier   Antofi Adi-Elena 

                                         

                                                                                                             
Contrasemnează, 

                                                                                                             
Secretar general, Neculai Calen 

   Pârscov  , 07.01.2020 

  Nr.1. 
	

               Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Pârscov in 
sedința extraordinară din data de 07.01.2020 cu respectarea prevederilor art.139  , 
alin.3,litera a din OUG 57/2019 – Codul administrativ , cu un numar de 13 voturi  pentru , 
2 abtineri - ,si voturi  - impotriva, din numarul total de 15 consilieri prezenți la ședință  . 
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