
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 H O T Ă R Â R E A  nr.  21 / 2021 

privind  aprobarea utilizării excedentului  bugetului local al orașului Geoagiu rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020 

 

  Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara întrunit în ședință ordinară; 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 27/09.02.2021, referatul de aprobare al primarului oraşului 

Geoagiu nr. 26 /09.02.2021  prin care se propune aprobarea utilizării excedentului  bugetului local al 

orașului Geoagiu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020, raportul de specialitate al 

Compartimentului Buget- Financiar nr. 23/09.02.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale consiliului local nr. 70/15.02.2021, nr. 72/15.02.2021 și nr. 74/15.02.2021; 

În baza dispozițiilor art. 58 alin. (1), alin. (1^1), alin. (1^2), alin. (1^3) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Capitolului V: 

Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 5.7 

din Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul 

MFP  nr. 3155/2020; 

Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și 

art. 196 alin. (1) lit. a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al orașului Geoagiu rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020, în sumă de 918.064,91  lei, astfel: 

- Suma de 888.064,91 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente 

obiectivelor de investiții ce vor fi aprobate în lista de investiții anexă la hotărârea pentru 

aprobarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul 2021; 

- Suma de 30.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, fiind primită din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile natural și neutilizată în 

anul 2020, se utilizează în anul 2021 cu aceeași destinație, respectiv, capitolul 84.02 – 

Transporturi, paragraf 84.03.01- Drumuri și poduri. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

   Art.  3.   Prezenta hotarare se comunica : 

-    Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   

Geoagiu, 17.02.2021 

 

   

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 12  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 12, cvorum necesar: 8 

 
 


