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H O T Ă R Â R E A   NR. 2 

din 8 ianuarie 2021 
 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului 
local al Orașului Chisineu-Cris pe anul 2020 din excedentul bugetar al anilor precedenţi 

 
Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş , întrunit în ședință extraordinară,  în data 

de 08.01.2021 
 Având în vedere : 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, d-l Florin Flavius Chereji, manifestată prin 
Referatul de aprobare nr. 91/06.01.2021; 

- Referatul nr. 64/06.01.2021 al d-nei Cladovan Ana, Director executiv al Direcției Economice - 
din cadrul Primăriei Oraşului Chişineu-Criş; 

- Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile cap. V, pct. 5.16.3. din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul nr. 3155 din 15 decembrie 2020, astfel cum a 
fost modificat prin Ordinul nr. 3.208 din 24 decembrie 2020; Ordinul nr. 3.214 din 29 
decembrie 2020; Ordinul nr. 3.224 din 30 decembrie 2020 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul programe de dezvoltare socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ pe 
lângă Consiliul Local al  Oraşului Chişineu-Criş; 

- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier local 
încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al 
Orașului  Chisineu-Cris – Sursa A pe anul 2020 în sumă de 2.054.677,92 lei, din excedentul bugetar 
al anilor precedenţi. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Chişineu-
Criş, prin Direcția Economică - Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-
Criș. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Arad; 
- Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș; 
- Se aduce la cunoștință publică. 
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