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Privind,, Acoperirea deficitului pe anul 2019 in Secliunea de dezvoltare in
sumd de - 703 .764,86lei, din excedentul anilor anteriori

Consiliul local al Comunei Pieleqti, judeful Dolj intrunit in qedinli
extraordinar6 in data de 09.01 .2020, avdnd in vedere :

- proiectul de hotirdre privind ,,Acoperirea deficitului pe anul 2019 in
Secliunea de dezvoltare in sum6 de - 703.764,86lei, din excedentul

anilor anteriori,,

- Avizul favorabil al Comisiei pentru Dezvoltare Economico - Social6,
Activitdti Economico - Financiare, Buget Finanle din cadrul
Consiliului Local Pieleqti

- Nota de fundamentare w 7017.01.2020 intocmit in cauzd de cltre d-na

Florea Mariana in calitate de inspector contabil in cadrul Primdriei
Comunei Pielegti prin care se solicitd acoperirea deficitului pe anul

20L9 din Secfiunea de dezvoltare in sumd de - 703764,86 lei, din
excedentul anilor anteriori

- Prevederile Ordinului 375112019 pentru aprobarea Nornielor
metodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2019

- prevederile Legii 27312006 privind Finantele Publice Locale
act.talizatd gi republi cat6

- prevederile art. 136 din OUG nr 5712019 privind Codul Administrativ
- prevederile art 129 alin I gi alin 2litb, art 129 alin 4lit a din OUG nr

57 /2019 privind Codul Administrativ
- prevederile art. 139 alin 1 qi alin 3 lit a din OUG nr 5712019 privind

Codul Administrativ
- prevederile art 196 alin I lit a din OUG nr 5712019 privind Codul

Administrativ
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Art. 1 Se aprobd acoperirea deficitului
Dezvoltare in suml de - 703.764,86 lei,

conform OMFP nr 375112019.

Art. 2. De ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri rdspunde d-ul Dicd

Dan Viorel in calitate de Primar al Comunei Pieleqti, judeful Dolj gi d-na Florea

Mariang in calitate de inspector contabil in cadrul Primdriei Comunei Pieleqti.

Art.3 Prezenta hotSrdre se comunicd :

- Instituliei Prefectului Judelului Dolj
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primdriei Comunei

Pieleqti
- D-ului Dici Dan Viorel in calitate de Primar al Comunei Pieleqti

ContrasemneazS Secretar

Nr. /
Adoptati in gedinla din data de 9.01 .2020

Cu un numdr de _ voturi din numdrul total de 13 consilieri in functie

pe anul 2019, in Secliunea de

din excedentul anilor anteriori
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