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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂMUC 
    
  

HOTARAREA 
Nr.22 din 22 aprilie 2021  

 
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului COMUNEI DAMUC 

pentru anul 2021 

 
 
 Consiliul Local al COMUNEI DAMUC,jud.NEAMT: 

Avand in vedere prevederile: 

 -art. 129 alin (4) lit.a si art.196 alin(1) lit.a din OUG57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 

        Avand in vedere art.58, alin.(1), lit.b si art.71 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

            -O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;  

           - Legii bugetului de stat pe anul 2021 Nr. 15 din 8 martie 2021; 
            -Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;  

-art. 129 alin (4) lit.a si art.196 alin(1) lit.a din OUG57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 

 

Luând act de: 
    a) Referat de aprobare al primarului nr.2289/16.04.2021  prezentata de către primarul COMUNEI 

DAMUC în calitatea sa de iniţiator 
   b) raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr.2290/16.04.2021  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului.; 
   c)Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Dămuc Nr.2405/22.04.2021; 

HOTARASTE: 

 

     Art.1  Se aprobă aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local sursa A al COMUNEI 
DAMUC rezultat la incheierea exercitiului financiar pentru anul 2020 in suma de 36030 lei pentru sectiunea 

de dezvoltare pe anul 2021 si a bugetului activitatilor  finantate integral din venituri proprii, sursa E in suma 

de 111481 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă pe anul 2021. 

 
            Art.2Secretarul General va comunica prezenta hotărâre  persoanelor interesate; 
  

 

 Președinte de ședință, 
                 Consilier-Oniga Simion-Beniamin      
                                                                                                        Avizat pentru legalitate 
                                                                            Secretar General- Tepes Mihai 
      

mailto:primariadamuc@yahoo.com


 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


