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HOTÃRÂREA NR. 1  

privind acoperirea  definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului 

local al anilor precedenți 

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35, judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 

09 ianuarie 2020, având în vedere: 

     - proiectul de hotarâre  nr. 1 și  referatul de aprobare nr. 285/07.01.2020 al primarului  municipiului 

Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

    - raportul de specialitate  întocmit sub nr. 264/07.01.2020 de director economic fundamentat conform 

art. 240 din Codul administrativ, din punct de vedere economic și al legalității  în raport de atribuțiile 

specifice ; 
   - Dispoziția primarului  nr. 16 / 06.01.2019 privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului local al 

Municipiului Medgidia in sumă de  1.364.333,72 lei pentru acoperirea golurilor de casă  aferente secțiunii de 

funcționare  în anul 2020; 

        - prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
      - prevederile Ordinului nr. 3799/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

3.751/2019,  pct. 5.17 , Stabilirea execuției bugetului local; pct. 5.19; 

    - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

cu modificările și completările ulterioare; Aviz comisia de specialitate A; 

- raportul de specialitate emis sub nr. 315/08.01.2020 întocmit de compartimentul relatii publice si 

presa privind îndeplinirea cerinţelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparenţa decizională;     

           În conformitate cu art. 75 alin.(1) li.b, art.84, art. 87 alin.(1), (2)și (3), coroborat cu art. 88   și art. 105 

alin.(1), art. 154 alin. (1). (2) si (3),(4), art. 155 alin.(1) lit. a  și c, si alin.(4) lit. a,b si c  art. 196 (1) lit. b 

coroborat cu alin. (2), art. 240 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

         In temeiul art. 129 alin. ( 1 ), (2) lit. b ,alin   (4)  lit. b,  art. 134 alin. (4) art. 136 alin.(1) (3) lit b, 

alin. 6,  art. 139 alin. (3),  lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

           Art. 1.  Se aprobă acoperirea  definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 în sumă de 

906.727,72 . lei  din excedentul bugetului local al anilor precedenți. 

          Art. 2.  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al Municipiului Medgidia in sumă de  

1.364.333,72 lei pentru acoperirea golurilor de casă  aferente secțiunii de funcționare  în anul 2020 și se 

validează dispoziția primarului nr. 16 / 06.01.2020. 

Art. 3. Primarul Municipiului Medgidia în calitate de ordonator principal de credite  cu Directia 

economică și Serviciul Buget Contabilitate  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Art.4 - Prezenta  hotărâre  se transmite de secretarul general Instituției Prefectului în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  Direcției economice   și 

compartimentului informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  Primăriei Municipiului Medgidia 

pentru a fi adus la cunoștință publică.    
                 
                Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de   13 voturi ,,pentru” din numărul total  de 13 consilieri prezenți  la ședințădl ( lipseste dl 

consilier local Trifan A.R.,.,Butnaru M. , Ion N.I., Păun N., Chiriță L,Menan S.)   și un număr de  19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia  Prefectului 

Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1ex  primar,  1 ex Dec.. Afisat compartiment Informatică Red 5  ex. 

Medgidia 09 ianuarie 2020 
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