
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190    Tel/Fax: 0267-375213, Email: office@zabola.ro,secretar@zabola.ro Pagină web: 
www.zabola.ro   

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.18/2020 

 
privind revocarea hotărârii Consiliului Local Z ăbala nr.1/2020 privind aprobarea transferului din sursa 
E a sumei de 228.258,31 lei reprezentând excedent pe anul 2019 în sursa A a bugetului local al Comunei 

Zăbala pe anul 2020 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 

martie 2020, 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr.2227/17.03.2020; Raportul de 
specialitate al Compartimentului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Zăbala şi 
Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Zăbala 
nr.2259/18.03.2020; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.5 pe anul 2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
 În conformitate cu prevederile prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.2 alin.3 lit.f, art.3, art.39, art.41 și 
ale art.49-51 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată (r1); 
 Având în vedere cap. V pct. 5.13.3 alin. (1) lit. b din Ordinul Ministerului  Finanţelor Publice 
nr. 13/19.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2019 
 În temeiul, art.129 din CodulAdministrativ 
 În temeiul, art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1. - Se revocă Hotărârea Consiliului Local Zăbala nr.1/2020 privind aprobarea transferului din 
sursa E a sumei de 228.258,31 lei reprezentând excedent pe anul 2019 în sursa A a bugetului local al 
Comunei Zăbala pe anul 2020. 
 Art. 2. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Zăbala 
și Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

 
Zăbala, la 18 martie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


