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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RA.REA NR. 1/2020 

I 

privind validarea Dispozitiei primarului nr. 1/2020 privind acoperirea definitiva din 
excedentul anului precedent a deficitului secfiunii de dezvoltare 

a bugetului local, sursa A 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judeful Covasna, in ~edinta ordinara; 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 55/13.01.2020 al primarului comunei 

Moaqa pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 1/2020 privind acoperirea definitiva din 
excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A; 

Raportul de specialitate nr. 56/13.01.2020 al Compartimentului financiar-contabil , 
impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; 

A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea 
domeniului public ~i privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare 
regionala $i a Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, legislatia muncii $i 
disciplina, amenajarea teritoriului, urbanism $i protectia mediului al Consiliului local al comunei 
Moac$a; 

A vand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 18/2019 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Moac$a pe total $i pe sectiunile de functionare $i de dezvoltare, precum $i 
aprobarea Programului de investitii pe anul 2019; 

Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 1/2020 privind acoperirea definitiva din 
excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A; 

Avand in vedere pct. 5.17.3. alin. (1) lit. b din O.M.F.P. nr. 3571/13.12.2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019; 

in con~ rmitate cu prevederile art. 19 alin. (2), mi. 58 alin. (1) lit. c ~i art. 58 alin. 
(l /\4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

in temeiul prevederilor mi. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. a $i 
art. 196 (I) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile 
ulterioare; 

ROTA.RA.STE 
Art. 1. - Se aproba validarea Dispozitiei Primarului comunei Moac~a nr. 1/2020 

privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local, sursa A, in suma de 260.167 lei, anexa la prezenta hotarare din 
care face parte integranta. 

Art. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei Moac$a $i Compartimentul financiar-contabil , impozite $i taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa. 

Moac$a, la 23 ianuarie 20 
PRESEDINTE DE SE DINT A. 

Pall Gabor 

(;)j _,_ 
Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 
Fiiloo-Fuer M. Zelinda 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC$A 
PRIMAR 

DIS PO ZIT I A Nr. 1/2020 

Privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent ,a deficitului sectiunii 
de dezvoltare a bugetului local -sursa A 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
A vand 1n vedere Rapo1tul nr. 17/08.01 .2020 al Compaiiimentului contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; 
A vand 1n vedere , ca acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului 

sectiunii de dezvoltare a bugetului local - sursa A, se poate face 1n baza dispozitiei 
ordonatorului principal de credite , 1n cazul 111 care deficitul rezultat ~ sfar~itul exercitiului 
bugetar este mai mic sau egal cu sumele aprobaate 111 baza hotararilor autoritatilor deliberative 
pentru destinatiile prevazute la art.58 alin (1) lit a ~i b din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare . 

In conformitate cu a1i. 58 alin. (1 A4) din Legea 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv pct. 5.17.3 alin .(1) lit.b. din Ordinul 
Ministrului Finantelor Publice nr. 3751/13.12,2019; 

In conformitate cu prevederile art. 155 alin ( 1 ) lit.c ~i aii. 196 alin.( 1 ) lit. b din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

DISPUNE 

" Art. 1.- Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local 111 suma de 260.167 lei. 

Art.2 - Cu aducerea la 1ndeplinire a prezentei dispozitii se 1nsarcineaza primarul 
comunei ~i d-na Fabidn Iren din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Moaqa. 

Moaqa, la 08 ianuarie 2020 
Contrasemneza 

Secretar general al 
comunei 

FUiop Fuer M Zelinda 
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