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 Nr.  457 din 12.01.2020 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

În conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2020, în anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.459/12.01.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.458/12.01.2021, întocmit de Georgeta-Antonela ANCU, Inspector 

Contabilitate, Serviciul  Economic; 

▪ Art.58, alin. (1) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020; 

▪ Art.87 alin.(1)și(2) din OUG nr.57/2016 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(4), lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă în anul 2021, utilizarea excedentului anual al bugetului local 

rezultat la închiderea exercițiului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru 

finanțarea obiectivelor de investiții, în sumă de 4.800.846,22 lei.  

Art.2 Consiliul Local Bod al Comunei Bod aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

închiderea exercițiului bugetar, ca sursă de finanțare a Secțiunilor de Dezvoltare pentru proiectele de 

investiții existente și viitoare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


