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DISPOZI

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor preceden

deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exerci

 

Primarul comunei Zăbala, judeţul Covasna

 Având în vedere Referatul nr. 19/05.01
la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor preceden
secțiunii de dezvoltare aferent exerciț
 Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerci
 Având în vedere art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finan
completările și modificările ulterioare. 
 În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 

  

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitiv
deficitului secțiunii de dezvoltare afferent exerci
OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privin
bugetar al anului 2020 în suma de 2.554.215,26 lei.
Art. 2 . Compartimentul contabilitate, taxe 
dispoziții.  
Art. 3. Secretarul comunei Zăbala va asigura comunicarea prezent
 

Zăbala, la 05.01.2021  

 

PRIMAR, 
Fejér Levente  
                                                                                   
      
      

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 

 
 
 
 

ăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190 
primzabala@yahoo.com ,Pagină web: www.zabola.ro 

DISPOZIŢIA NR.3/2021 

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor preceden

iunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2020

ţul Covasna  

ând în vedere Referatul nr. 19/05.01.2021, al compertimentului  de specialitate cu privire 
la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor preceden

iunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2020. 
Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 
58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

rile ulterioare.  
În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind Codul 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind Codul 

D I S P U N E 

 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor preceden
iunii de dezvoltare afferent exercițiului bugetar al anului 2020 conform prevederile 

OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerci
getar al anului 2020 în suma de 2.554.215,26 lei. 

Compartimentul contabilitate, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

ăbala va asigura comunicarea prezentei dispoziţii  

                                                                                      CONTRASEMNEAZ
                                   SECRETAR GENERAL
                                         Barabás Réka

 

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a 

iului bugetar al anului 2020 

al compertimentului  de specialitate cu privire 
la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului 

Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor 

țele publice locale cu 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind Codul 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind Codul 

 din excedentul bugetului local al anilor precedenți a 
iului bugetar al anului 2020 conform prevederile 

d încheierea exercițiului 

i impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL  

Barabás Réka 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI Z ĂBALA 

 

NR.19/05.01.2021 

 

 

REFERAT 

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți 

a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2020 

 

 Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 
 Având în vedere art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
completările și modificările ulterioare.  
 Ținând cont de cele sus menționate consider că este necesar luarea unei dispoziții de acest 
gen. 
 

Zăbala 05.01.2021 

 

Referent 

Mátyás Katalin 


