
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

 

HOTĂRÂREA 
nr.1  din 4  ianuarie 2021 

 
privind utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în 
cursul anului 2021 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 04.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.250 din  22  decembrie  
2020, 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. 7343 din 28.12.2020 a  d-lui Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, prin care propune 
utilizarea excedentului bugetului local din anii  precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul 
anului 2021; 
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 2021 a secțiunii de funcționare. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul comunei Râciu –Belean Alin-
Ciprian. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 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,                                                                                                                                                                                                                   
Cozoș Petru                                                                    Secretar general Dunca Ioan 
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                                                                                                                                     ………………                                                                                                                                                      
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HOTĂRÂREA 

nr. 2 din 4 ianuarie 2021 

 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la 31.12.2020, în valoare de 

186.188,70 lei, din excedentul bugetului local, al anilor precedenți 
 

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 04.01.2021, urmare a dispoziţiei de convocare 

nr.250 din  24  decembrie  2020, 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.7345 din  28.12.2020  întocmită de  primarul comunei Râciu prin care se 

propune acoperirea definitivă a deficitului din excedentul bugetului local din anii precedenți, a 

deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de  186.188,70 lei  la 31.12.2020; 

În conformitate cu prevederile cap.V, pct.5.15 din OMFP nr. 3.155 din 15 decembrie 2020 pentru 

aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, pe data 

de 30 decembrie 2020, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale reîntregesc 

excedentul anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2020 pentru 

acoperirea golurilor temporare de casă, pe bază de ordine de plată, prin virarea sumelor 

corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale 

bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare 

de casă ale secţiunii de funcţionare“, 21.A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din 

excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare“, 

21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru 

acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare“ şi 21.A.40.14.00 „Venituri ale 

bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare“ în contul 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“. 

Potrivit prevederilor art.58 alin.(1) lit.c) sau potrivit prevederilor art.58,alin(1), dupa caz, din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si completarile 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 acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la  31.12.2020, 

în valoare de 186.188,70 lei, din excedentul bugetului local, al anilor precedenți. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil şi 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 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 pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          Contrasemnează   
Cozoș Petru                                                                  Secretar general-Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
…………………                                                               ……………………….                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunariciu.ro/

