
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 5/2021
Privind validarea unor dispoziții emise de Primarul comunei Valea Crișului

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.01.2021,
Analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei Valea Crişului, prin care

propune  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului,  validarea  unor  dispozitii  emise  de
Primarul  comunei  Valea  Crişului,  respectiv  Dispoziţia  nr  173/2020  privind  aprobarea
majorării bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2020 şi Dispoziţia nr 1/2021
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare
pe anul 2020

Având în vedere:
-  rapoartele compartimentului de contabilitate, avizul secretarului general al comunei

Valea Crişului; 
- dispoziţiile art.19 alin.(2), art. 28, art.41, alin.(1),art. 49 alin. (5) ,  art. 58 alin. (1) lit.a)

art. 58 alin. (14)  şi art.82 alin.(1) şi (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,

-  prevederile  H.G.nr.1100/2020  privind  privind  alocarea  unei  sume  din  Fondul  de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale,

-  punctul  5.16.3  alin  (2)  din  Anexa  la  Ordinul  Ministerului  Finanţelor  Publice  nr
3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2020

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se validează Dispoziţia Primarului comunei Valea Crişului nr.173 din 22.12.2020
privind  aprobarea majorării bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2020, care
constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.



Art.2. Se validează Dispoziţia Primarului comunei Valea Crişului nr. 1  din 05.01.2021
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare
pe anul 2020, care constituie anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărârii  se  însărcinează  Primarul
comunei Valea Crişului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe.

Valea Crişului, la 28.01.2021

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
    Secretar general al comunei

       VARGA OTTILIA-ÉVA                                         PANAITE ANA-DIANA


