
la dala de 27,02.2020, ca urmare a erniterii dispoziliei de
prirnarul oraqului Ocna Mureq, Silviu Vin{eler.

ROMANIA
JUDETUL ALBA

ORA$UL OCNA MURE$
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea utilizdrii in anul 2020 a excendentului anului 2019 pentru Secliunea de dezvoltare
(Sursa A) Ei pentru Secliunea de func{ionare (Sursa E)

ULUI , intrunit in qedinla ordinard publicd
106121.02.2020, de cdtreconvocare nr.

Avffnd in vedere:

- referatul de aprobare nr.2877 din21.02.2020 al Direcliei economice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraEului Ocna MureE, din carc rezuTtd necesitatea aprobarii
utilizirii in anul 2020 a excendentului anului 2019 pentm secliunea de dezvolta." lSurru
A) qi pentru Sec{iunea de funcfionare (Sursa E);

- raportul de specialitate favorabil nr. 2903121.02.2020 at Direcliei economice, din cadr.ul
aparatului de specialitate al primarului oraqului ocna Mureq;

- avrzele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oragului Ocna
Mureq;

- Ordinul rninistrului Finanlelor Publice nr. 72012014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind execulia bugetelor de venituri gi cheltlieli ale institutiilor publice
autonotne. instituliilor publice finanlate integral sau parlial din venituri proprii qi
activitdlilor finanlate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor inter,e,
bugetelor creditelor extetne, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor
fondului de risc qi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instltuliile
publice, indiferent de modalitatea de organizarc qi finanlare u u".rio.o;

- Ordinul ministrului Finanlelor Publice ff. 3799124.12.2019 privind Normele
rnetodologice privind incheierea exerciliului bugetar al anului 2019.

- legea nt.273 din29.06.2006 privind finanlele publice locale, actualizatd,;
- ouc nr. 5712019 privind codul Administrativ, actuarizatd

tntemeiul afi.l29,alin.2,lit.a), art.136,art.739,alin.3, lit.a)gi afi. l96,alin. 1,lit.a)din
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, actualizat

norARA$rB:
Art. 1. Se aprobd utilizarca in anul 2O2O a excedentului bugetar aferent anului 2019 al

orasului Ocna Mureq, ca sursd de finantare a cheltuielilor secliunii de dezvoltare, la sursa A, in sumd
de 1.1 86.336,24 lei.

Art. 2. Se aprobi utilizarea in anul 2020 a exedentului bugetar eferent anului 2019 al
ot'aqului ocna Mures, pentru efectuarea de cheltuieli dupd cum ur.meazd:

a) la bugetul de venituri proprii, sursa E, al oragului Ocna MureE cu surna de
135.023,32\ei

b) la bugetul de venituri proprii, sursa E, al $colii Gimnaziale "Lucian Blaga,, Ocna
Mtrreq cu slrrra de 12.573,36\ei

c) la bugetul de venituri proprii, sursa E, al Liceului Tehnologic Ocna MureE cu suma
de 50.313,51 lei

d) Ia bugetul de venituri proprii, sursa E, al Liceului Teoretic "Petru Maior" Ocna
Mure; cu slrma de 8.094,23\ei.
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Art. 3. Prezenta hotdrAre poate fi atacatd, in condiliile stabilite de Legea nr. 55412004 a
contenciosului admini strativ. actualizatd.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se imputerniceqte primarul
oraqului Ocna Mures, Silviu Vinleler.

Se comunicd la:
- Institutia Prefectului - judelul Alba;
- Primarul oraqului Ocna Mureq;
- Direclia economicS;
- Cele 3 unitali Ecolare vizate;

Ocna Mureq, 27.02.2020

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
ADRIAN CRISTIAN MARELE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

srMroN Nrcu$oR PANDOR
qCy*tfz2<*1qx
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l-chnolcd:B.A.l...Ex:9, anexc:0 Consilieri in functie: l7; prezenti'.l7; voturi ,,pcntru" (100%) l7; voturi ,,contra,,:0; ablineri:0
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