
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al  bugetului local al comunei Provița de 

Sus rezultat la data de 31.12.2020   
 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 58 alin. (1), lit.a) și b) , art.71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr.15/08.03.2021  a bugetului de stat pe anul 2021 
Analizând : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Taxe și Impozite Financiar Contabil , 
înregistrat sub nr.2312/29.03.2021 ; 

      - Avizele  celor trei comisii :    
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

          - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
     - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;   

      - Avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Provița de Sus        
          
        În temeiul prevederilor : art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a), art.139 alin.(1) și (3) lit. a), art. 

140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art.198 și 243 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, județul Prahova  adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1 Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local al comunei 
Provița de Sus , rezultat la data de 31.12.2020,  în sumă totală de 1.271.515,32 lei , ca sursă de 
finanțare pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare ; 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se desemnează Primarul comunei Provița de Sus , ordonator 
principal de credite și compartimentul impozite și taxe locale , financiar contabil din cadrul 
Primăriei comunei Provița de Sus . 
Art.3 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe 
site-ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate. 
 
  Președinte de ședință,                                                                   Contrasemnez pentru legalitate, 
   Irimioiu Marius-Ion                                                                          Secretar General al U.A.T. 
                                                                                                                       jr. Goagă Gabriel     
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