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HOTĂRÂREA 
nr.1  din 6  ianuarie 2020 

 
privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă în cursul anului 2020 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 06.01.2020, urmare a dispoziţiei de convocare nr.204 
din  20  decembrie  2019, conform art.133 alin. (2) lit.a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Expunerea de motive nr. 6037 din 20.12.2019 a  d-lui Vasu Ioan, primarul comunei Râciu, prin care 
propune utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă în cursul anului 2020; 
Avînd în vedere avizul: 
Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
În baza prevederilor: 
Art. 58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În baza art.129, alin (4), lit.a), art.139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți în sumă 100.000                                   
lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și suma de 100.000 lei  pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă în cursul anului 2020 a secțiunii de funcționare. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei 
Râciu –Vasu Ioan. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                   
 Belean Alin-Ciprian                                 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale                                               
    ……………………….                                                                                               Dunca Ioan 
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