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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂREA NR.2/2020 

privind acoperirea definitiv ă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local  

pe anul 2019 din excedentul bugetului local 
 

Consiliul local al comunei Zabala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa  ordinară din data de  30 
ianuarie 2020,  

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr.109/09.01.2020; împreună cu  proiectul de 
hotărâre ,  

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabilitate din cadrul 
Primăriei comunei Zăbala și Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
Comunei Zăbala; 
 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; 
 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 baza art.129 alin. 2 lit. ”d”, alin.7 lit. ”n” și art. 196 alin.(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. l. - Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2019, în valoare totală de 5526538,86 lei, care se compune din suma de 5298280,56 
lei, reprezentând excedentul Primăriei comunei Zăbala, din suma de 218360,31 lei, reprezentând 
excedentul pășunelor aflate în proprietatea UAT Zăbala și din suma de 9897,94 lei, reprezentând 
excedentul Școlii Gimnaziale Nr.1 din comuna Zăbala, județul Covasna. 

Art. 2. – Excedentul bugetului local va fi utilizat în anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare. 

Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Zăbala și 
Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 
 

Zăbala, la 30 ianuarie 2020 
 
       Preşedinte de şedinţă, 
                   HARAI LÓRÁNT                                Contrasemnează, 
                    Secretar general,  
                  BARABÁS RÉKA 
 


