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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

 sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local  
 

Vazand : 
- Referatul de aprobare  nr.5059 din 04.01.2021, prezentat de primarul comunei Aricestii 

Rahtivani , in care se propune si se fundamenteaza adoptarea unei hotarari privind aprobarea 
acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local; 

- Raportul de specialitate nr. 5064 din 04.01.2021 întocmit de Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local; 
- Contul de executie al bugetului local-dezvoltare ,  emis de M.F.P.-D.G.R.F.P.Ploiesti,  

A.T.C.P.-SERVICIUL TREZORERIE BOLDEȘTI-SCĂENI , la data de 31.12.2020 ; 
În conformitate cu : 
-prevederile Ordinului nr.3155/15.12.2020  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exercitiului bugetar al anului 2020 ; 
- dispozitiile art.58, alin.1, lit.c) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- dispozițiile art.129 alin. (1) coroborat cu  alin. (4) lit.a )  din OUG 57/2019 – privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
În temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 
 
Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova adoptă prezenta  

 
H OT Ă R Â R E : 

 
 Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, în 
suma de 7.545.058,07  lei, din excedentul bugetului local. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obligă primarul comunei 
Aricestii Rahtivani , prin Serviciul Buget Finante si Investitii. 

Art.3 Comunicarea prezentei hotarari autoritatilor , institutiilor si persoanelor interesate se 
asigură de către secretarul  general al comunei . 
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