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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

 
H O T A R A R E  

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2020 

 
 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 58 alin. (14) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - Capitolul V 'Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice 
unităţilor administrativ - teritoriale' , punctul 5.16.3. alin. (1) și (2) din Ordinul 
nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2020. 
 Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Bodești cu nr. 354 din 
20.01.2021 și raportul de specialitate cu nr.  356 din 20.01.2021 a Biroului 
contabilitate, financiar, impozite și taxe locale; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), 
litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 
înregistrat la data de 31 decembrie 2020 în cuantum de  - 1.188.598,66 lei. 
 Art.2. Primarul comunei Bodești prin Biroul contabilitate, financiar, 
impozite și taxe locale va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art.3.  Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei  
dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 Nr. 2 din 28.01.2021 

 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 28.01.2021, 
cu respectarea art. 139, alin. (3) litera a) (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 2 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  
 

Preşedinte de şedință, 
Vasile HANGANU 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 


