
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTARARE
Privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019

@

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta extraordinara, cu
convocare de indata, astiizi, 8 ianuarie 2020,

Avand in vedere:
-Referarul de aprobare al Primarului Comunei Moroeni - Moraru Mihai Laurentiu, inregistrat

la nr. 81 din 6.01.2020, privind necesitatea initierii unui proiect de hotiirare privind acoperirea
deficitului bugetar pe anu12019;

-Raportul doamnei Marinoiu Gisle - contabilla Primiiria Comunei Moroeni, inregistrat la nr.
82 din 6.01.2020, prin care prezinta executia bugetara pe anul 2019 ~i prin care propune acoperirea
deficitului bugetar de 617.015,05 lei;

-Prevederile Cap. 5 pct. 5.15 - 5.17 din Ordinului ministrului finantelor publice nr.
3.751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al
anului 2019, astfel cum a fost modificat prin Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.799/2019
pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al
anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.751/2019 potrivit ciiruia, in
situatia in care sectiunea de functionare ~i/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile
locale au obligatia de a aproba prin hotiirare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de functionare ~i/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 10
ianuarie 2020 inclusiv.

-Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) ~i alin. (1"'4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
pub lice locale, cu modificarile ~i completiirile ulterioare

-Prevederile art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata,
cu modificiirile ~icompletiirile ulterioare,

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificiirile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare

HOT ARA~TE:
Art. 1
Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2019,

in suma de 617.015,05 lei, din excedentul bugetului local, conform extrasului de cont emis de
Trezoreria Pucioasa la data de 31.12.2019 - anexa la prezenta.

Art. 2
Prin grija secretarului comunei Moroeni se comunica prezenta prefectului in cel mult 10 zile

lucratoare de la data adoptiirii, aceasta fiind dusa la indeplinire prin grija doamnei Gisle Marinoiu -
consilier principal in cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Moroeni, in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

Nr.2
Moroeni: 8.01.2020

S AzA,
ghe Claudiu George
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