
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.35 /19.04.2021 

privind  avizarea și aprobarea  utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2021 

 

Consiliul Local Bucov,județul Prahova, întrunit în ședință extraordinară la data de 19 aprilie 

2021, 

Având în vedere: 

Proiectul de hotărâre nr.36 din 13 aprilie 2021 privind  avizarea și aprobarea utilizării 

excedentului anilor precedenți în anul 2021, 

Referatul de aprobare al primarului comunei Bucov, dl Savu Ion,  înregistrat sub nr 

9147/13.04.2021 ; 

Raportul de specialitate inregistrat sub nr.9090 /12.04.2021 întocmit de către dl Tănase 

Ionut , sef birou financiar contabil; 

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local Bucov, 

Contul de execuție al bugetului local și a rezultatului execuției  bugetare  din anii precedenți 

a bugetului local primit de la trezorerie ; 

In temeiul prevederilor art .58 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale , 

actualizată, ale pct.3.17 din Anexa la Ordinul MFP nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea  exercițiului  bugetar al anului 2020, precum și a 

prevederilor  art129 alin 2 lit b și lit d, alin 4 lit.a, alin 7 lit b, lit c, lit h, alon 14, art 139 alin 3 

lit a, art 196 alin 1 , lit a, art 197 alin 4 , art 243 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență  a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Adminsitratv; 

                                             

                                               H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2020 , cât 

și a excedentului raportat din anii anteriori, în sumă de 8.480.508,58 lei, în vederea  

finanțării cheltuielilor  secțiunii  de dezvoltare conform anexei nr.1. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi înaintată instituției Prefectului, tuturor persoanelor interesate 

precum și primarului prin grija secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova. 



Art.3. Prevederile hotărârii va fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Bucov și de 

funcționarii biroului financiar contabil. 

 

                                 Președinte de ședință,                    Secretar general, 

                                    Nicolescu Nicolae                   Nae Florentina Cristina  

 
 


