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 HOTARAREA NR. 20 

  DIN 29.05.2020 
 

- privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind  aprobarea utilizarii excedentului 

bugetar  al anului 2019 in anul 2020, MODIFICATA PRIN HCL nr. 17/23.03.2020 

 
Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de 

29.05.2020 
 Avand in vedere raportul de aprobare al  primarului orasului Rupea, raportul de 
specialitate al compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului prin care se solicita aprobarea utilizarii excedentului bugetar  al anului 2019 in 
anul 2020 
 Potrivit  prevederilor Legii Finantelor Publice nr.273/2006 , cu modificarile si 
reglementarile ulterioare si prevedederile OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea normelor 
metodologice  privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, modificat prin OMFP 
nr. 3799/2019 

 
In temeiul.art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit a precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. a din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ    
             

           HOTARASTE: 

 
Art.1. – Se aproba modificarea art. 1  al HCL nr. 3/08.01.2020 privind  aprobarea 

utilizarii excedentului bugetar  al anului 2019 in anul 2020,  modificata prin HCL nr. 

17/23.03.2020 care va avea urmatorul cuprins: 
 
”Se aproba  utilizarea excedentului bugetar  al bugetului local al anului 2019 in anul 2020 
in suma 5.292,391,54 lei dupa cum urmeaza :  

- 3.277.751, 54 lei  – pentru acoperirea temporara a golurilor de casa  
- 2.014.600 lei  - pentru finantarea obiectivelor de investitii „ 

 
Art. 2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului 

Rupea.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA    
ANTAL MARIA                                                                                           Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     
 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 
Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  din care 
2 locuri 
vacante  

13  13 - - 
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