
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

    
HOTĂRÂRE 

privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.4 din 6 ianuarie 2021  privind acoperirea 
definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din execedentul bugetului local 

 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
-  Referatul de aprobare al primarului  comunei Preutesti înregistrat sub nr.11006 din 8.01.2021; 
-  Raportul Compartimentului buget finanțe contabilitate şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti 
înregistrat sub  nr.11009 din 16.01.2021; 
- Avizul  Comisiei de specialitare pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
Consiliului Local Preutesti, judeţul Suceava înregistrat sub nr.11034  din 26.01.2021; 
- Dispoziția primarului comunei Preutești nr. 4 din 6 ianuarie 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii 
de dezvoltare pe anul 2020 din execedentul bugetului local 
- prevederile cap.V pct.5.16.3  alin.(2) din Ordinului Ministerului Finanțelor Publice  nr.3155/2020 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; 
- prevederile  art.58 alin.(1) lit.c) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
În temeiul   art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
Art.1. Se validează  Dispoziția primarului comunei Preutești nr.4 din 6 ianuarie 2021  privind acoperirea definitivă a 
deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din execedentul bugetului local,  conform anexei la prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei şi Compartimentul buget- finanțe, contabilitate și achiziții publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al unităţii dministrativ-teritoriale. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
      Cerbu Silvia          
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                                  Secretar general comuna Preutești         
                             Iațcu Emilia  
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