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HOTĂRÂRE Nr.  1 /2020 
Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 

a secțiunii  de dezvoltare, din excedentul bugetului local  
 
   Consiliului local al Comunei Leliceni, întrunit la ședință extraordinară din data 
de  9 ianuarie 2020, convocat cu Dispoziția nr. 1/2020 a primarului  Comunei Leliceni, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1/2020 înaintată de primarul comunei, Dl. Keresztes 
Balázs; 

- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 7/2020 al Compartimentului contabilitate-
finanțe, impozite și taxe;  

- Avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-financiare, juridică și de 
disciplină; 

Ținând cont de prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), art. 133 alin.2 lit. 

(a), și art. 139 alin. 3, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020  a 
secțiunii de dezvoltare cu suma de  793.215,32 lei din excedentul bugetului local. 
         Art.2. Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Leliceni, precum şi compartimentul de resort din cadrul aparatului 
propriu al consiliului local. 
         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:      
-  Primarul comunei Leliceni, 
-  Instituţia Prefectului – judeţul Harghita; 
-  Trezoreria Miercurea-Ciuc, 
-  Direcția Generală a Finanțelor Publice, 
-  Consilierul cu atribuţii contabile, 
-  Populația prin afișare la sediul Primăriei Leliceni. 
 
  Președinte de ședință,                      Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier,                  Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
       Kopacz Gyula                                                         Kedves Ibolya 
 
 
 
 Nr. 1 
Adoptată în ședința din data de 9 ianuarie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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