
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.3 

 din  31 ianuarie 2020 

privind aprobarea validării Dispoziției nr.1/09.01.2020 a primarului comunei Socodor privind 

acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii de dezvoltare, în sumă de 

7.737.133,25 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local al comunei Socodor 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 IANUARIE 2020 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, nr. 

88/14.01.2020; 

- referatul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna 

Tîlmaciu Nela-Daniela, înregistrat cu nr.89/14.01.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- Dispoziția nr.1/09.01.2020 a primarului comunei Socodor; 

- prevederile punct.5.17.3, alin.(1), lit.b) și alin.(2) din Ordinul Ministrului Finanțelor Nr.3.751/ 2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.58 alin.14 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin (4) lit.a) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările şi completările ulterioare, 

Votul „pentru” a 11 consilieri, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 
prevederile art.139 alin.3 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1 Se aprobă validarea Dispoziției nr.1/09.01.2020 a primarului comunei Socodor, privind 
acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secțiunii de dezvoltare, în sumă de 
7.737.133,25 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local al comunei Socodor, după cum 
urmează: „Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru anul 2019 a secțiunii 
de dezvoltare în sumă de 7.737.133,25 lei din excedentul bugetului local”. 

Art.2  Dispoziția nr.1/09.01.2019 a primarului comunei Socodor, reprezintă Anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. 

Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de personalul Compartimentului 
financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului financiar contabil, impozite 

și taxe, Trezoreriei orașului Chișineu Criș, se duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei 

şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul 

Juridic şi Contencios Administrativ. 
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