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 HOTĂRÂRE 
Referitor la: reanalizarea hotărârii Consiliului Local Șopârlița nr. 2 din 08.01.2020 cu privire la aprobarea 

acoperirii temporare a golurilor de casă din excedentul bugetului local pentru secțiunea funcționare, sursa A, în 
sumă de 152.000 lei 

 

- prevederile art. 58 alin.1, lit b, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
             - prevederile art. 123, alin. 1, alin. 4, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
             -  adresa nr. 17017 din 06.02.2020 a Instituției Prefectului – județul Olt,  

-  referat de aprobare nr. 377 din 13..02.2020; 
-  raportul nr. 377 din13..02.2020  al compartimentului de resort; 
-  raportul nr. 14 din 19.02.2020 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 

protecţia mediului şi turism; 
 - raportul nr. 14 din 19.02.2020  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

-  raportul nr. 14 din 19.02.2020  al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,   

în temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind privând Codul administrativ  în 
administraţia publică,  

CONSILIUL LOCAL  

al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aprobă reanalizarea hotărârii Consiliului Local Șopârlița nr. 2 din 08.01.2020 cu privire la 
acoperirea temporară a golurilor de casă din excedentul bugetului local pentru secțiunea funcționare, sursa A, în 
sumă de 152.000 lei în vederea suplimentării capitolului 400211 ”Sume din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare”, necesar pentru plata salariilor aferente lunii 
decembrie 2019. 

Art. 2. După adoptare hotărârea se va comunica primarului comunei, compartimentului contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Olt.                       

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează/Avizează 
                 Radu Constantin                                                                pentru legalitate, 
                              SECRETAR-DELEGAT  
   
 
                                                                                                  Radu Marian 
Șopârlița, 20 .02.2019 
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