
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 
JUDEŢUL ARAD 
 

PROIECT 
        HOTĂRÂREA NR.   

Din data de ________________ 
Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2019 
 

 Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, având în vedere: 
- Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate din care rezultă 

necesitatea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 
secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 

- Expunerea de motive a primarului comunei Livada 
- Prevederile cap.V pct.5.19 din Ordinul nr.3751/13.12.2019 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 
-  Art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile art. 129, alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ  
- Aprobat cu _________ de voturi  
- In temeiul art.139 alin 3  din din OUG nr. 57/2019- privind Codul administrativ 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1 Se aprobă suma de 23.886,43 lei  pentru acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019, sumă care provine din 
excedentul anului precedent. 

Art.2 Se comunică cu: 
- Administraţia Finanţelor Publice Arad 
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada 
- Primarul comunei Livada 
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad 
 

Inițiator de proiect    ,             
Bimbo Iosif                                                                      
                     Contrasemnează 
                                                 Pt. Secretar general al comunei , 
                                              Barna Andreia Paraschiva       

 
 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, 
BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL 

COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 
 
 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 
Din data de______________ 

 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2019 
 

 
Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie   
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar  
dl. TĂRȘAN NELU –membru 
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru 
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru  
dl.AUREL BĂLAȘ -membru 
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 
 
S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 
local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019, hotărâre care se 
avizează________________. 

 
 
 

Preşedinte Secretar 
        Șerb Militon                                                      Florincuța Alexandrina  

 
 
 
 



 
 

Expunere de motive  
La proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 
 
 

 
 
 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3751 din data de 13.12.2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 
precum și raportul de specialitate al inspectorului superior din cadrul compartimentului 
contabilitate consider necesar aprobarea de către Consilil local Livada a proiectului de 
hotărâre supus dezbaterii.  
 În conformitate cu prevederile cap. V pct. 5.19 din Ordinul nr. 3751/2019 emis de 
Ministerul Finanțelor Publice  ” 5.17. Operaţiunile de încheiere a 
execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 5.15 se efectuează 
în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2020, cu data de 
31 decembrie 2019.” 
 

 
 

PRIMAR  
Bimbo Iosif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


