
ROMANIA

JUDETUL IALOMITA
CONSIUUL LOCAL

AL oM$uLut cAzlttEgru

PRoTECT DE HorAnAnB
privind utilizarea excedentului aferent anului 2O2O in anul 2O2l

acoperirea temlrcrard a golului de casi
pentru

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti, intrunit in qedinla extraordinari convocatla
data de 08 IANUARIE 2021,

Avdnd in vedere referatul de aprobate *. d ain 04.0/ .2021 al primarului
oraqului Cdzdneqti;

Examin6nd
- raportul Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite ;i Taxe Locale, Executare

Silita tr. d., atn 04.c t .2021;
- avizul Comisiei pentru prognozd,qi programe de dezvoltare economicd, activitAli

economico-financiare, investilii , organizare qi funcfionare a serviciilor publice de interes
local,-realizarea lucrdrilor publice nr. _ din _.2021;in conformitate cu prevederil. urt58, atirrlg Oi" Legsa w.27312006 privind
finan{ele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul art.l29 alin.(2) lit. b) 9i alin.(4) lir. a), art.l39 alin.(3) lit.a) coroborat cu
cele ale art.l96 alin.(l) lit a) din Ordonanfa de urgen{I a Guvernuld nr.5712019 privind
codul Administrativ, cu modifi cirile ;i completdrile ulterioare,

HOTARA.STT:

Art.l. Se aprobi utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 in anul202l
penffu acoperirea temporari a golului de casd, in sumd de 300.000 lei.

Art.2. Primarul oraqului Cizdnegti qi compartimentele de resort vor aduce la
indeplinire prezsntahotlrdre, cdrora le va fi comunicatd prin grija secretarului general al
unitdli i administrativ-ter,itoriale.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta
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ORASUL CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr.tl\ din 4.01.2021

REFDMT DE APROBARE
la proiectul de hotarare priuind aprobarea utilizarii excedentului aferent anului 2020

in anul 2021

In urma analizei facuta de catre Birour de contabilitate, sorarizare,
impozite si taxe locale, executare silita propun ca din excedentul anului 2020 sa fie
utilizata suma de 300.000 lei pentru acoperirea temporara a golului de casa prouenit
din decalajul dintre ueniturile si cheltuielile sectiunii de funclionare in anul 202j, ca
urmare a acordarii drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2020 cat si a achitarii
unor cheltuieli materiale gospodaresti urgente.

PRIMAR,

Stelian Traian



CONSILIUL LOCAL CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA

Nr. l)-- dtn 04.01.2021

RAPORT
priuind utilizarea excedentului aferent anului 2020 in anul2021

Auand in uederea ca la data de 8 ianuarie 2021 a fost planificota achitarea
drepturilor salariole pe luna decembrie 2020 coroborate cu urmatoarele aspecte:

- pana la aceosta data nu a fost aprobat bugetul local al orasului Cazanesti pe
onul 2021 ;

- cota de 1/12 aplicata osupra sumelor defalcate din TVA pentru echilibrorea
bugetelor locale, preuazuta de art.40 din legea nr.273/2006 priuind finantele publice
locale, este insuficienta pentru acoperirea integrala o drepturilor salariale si a unor
cheltuieli moteriale gospodaresti urgente;

'lipsa incasarilor din impozite si taxe locale de la inceputul anului calendaristic
si bugetar 2021,

Se impune utilizarea din excedentul anului 2020 o sumei de 500.0002ei pentru
acoperirea temporara a golurilor de casa prouenite din decalajele tntre ueniturile sicheltuielile secliunii de funclionare tn anul curent, ca urmore a acordarii drepturilor
salariale aferente lunii decembrie 2020 cot si o achitarii unor cheltuieli moteriale
gospodaresti urgente.

SEF BIROU,


