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D I S P O Z I Ț I A  nr.4 
din 04 ianuarie 2021 

 

privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 a secțiunii de dezvoltare, în 
sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local 

 
 PRIMARUL COMUNEI SOCODOR                                                                                          
Având în vedere: 
- referatul compartimentului financiar contabil privind acoperirea definitivă a deficitului 

bugetar pe anul 2020 a secțiunii de dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul 

anilor precedenți al bugetului local, înregistrat cu nr.7 din 04.01.2020; 

- prevederile punct.5.16.3  alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordinul Ministrului Finanțelor  Nr. 

3.155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar 

al anului 2020, 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.155, alin.4 lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

         
D I S P U N E 

ART.1   Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii de 

dezvoltare, în sumă de 2.620.080,55 lei din excedentul anilor precedenți al bugetului local 

al comunei Socodor. 

ART.2   Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziții se încredințează compartimentul 

financiar - contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Socodor. 

ART.3   Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general  al comunei Socodor 

contabilului primăriei, Trezoreriei Chișineu Criș, Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Arad și cu Instituţia  Prefectului – Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ pentru controlul de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică. 
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