
bugetului local a deficitului secfiunilor de
2020 qi utilizarea partiald, a excedentului in

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinard dindata de 08'01 '202!,la care participdun numei de l0 consilieri locali din totalul de13 consilieri locali in func1ii;
Avdnd in vedere hotdrdrea consiliului Local Alunu, Judeful valcea nr. 1 din12'll'2020, prin care d-l Mudava Nichifor a fost ales pregedintele qedintei pe operioadd de trei luni;
Avdnd in vedere:
- raportul intocmit de d-na ungureanu Eugenia, inspector in cadrulaparatului de specialitate al primarului com. Al;u, Judetul valcea, inregistrat subnr' 14 din 04'01 une aprobarea acoperirii din excedentulbugetului local a de funcfi onare/dentoltare, aferent anului2020,si utilizarea in anul )OZt;

sub nr. l5 din 04.01 .2021 intocmit de

or de specialitate din cadrul Consiliului

e sub aspectul legalitatii a proiectului de
omunei;

metodologice privind incheierea exerciti
(4) litera "a" dinOUG nr.5712019, privin
completdrile ulterioare; ,

In temeiur art. lg6 alin.(l), lit. a) din ouc nr. 57/201g, privind codulAdministrativ, cu un numdr de r0 voturi pentru, adoptd urmatoarea:

CONSILIUL LOCAL ALLTNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. I

Privitor la:
aprobarea acoperirii din excedentul
funcfionar el dezv oltare, aferent anului
anul 2021.

HOTARARE

Art' l Se aprobd acoperirea definitivd din excedentul bugetului local - sursa

,?i.u 
otocitului secfiunii de funclionare aferent anului 2020,In sume de 1732,35

-



-
Art. 2. Se aprobd utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul bugetului

local- sursa A, aferent anului 2020, din suma totald de 1.036.675,50 lei, pentru
secliunea de funcfionare) in vederea acoperirii temporare a golurilor de casd.

fut.3. Primarul comunei Alunu, Judelul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor piezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. . Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Judelul
Valcea, Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, Primarului comunei
Alunu, Compartimentului Contabilitate qi Inspeclie Fiscal6, Serviciului Public de
Alimentare cu Apd qi Canalizare Alunu si se va afiga la sediul Consiliului Local
Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
08.01 .202t

Preqedin Contrasemneazd.,
Secretar general,

Boeangiu Luminila
Mudav
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