ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr.86
din 13 octombrie 2020
privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți
pentru finanțarea secţiunii de funcţionare în anul 2020
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă erxtraordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 14118 din 07.10.2020 al preşedintelui Consiliului
judeţean;
- raportul de specialitate nr. 14119 din 07.10.2020 al Direcţiei economice;
- art.58 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. (13) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale alin. (3) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.000,00 mii lei, din excedentul anilor
precedenți, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 1.500,00 mii lei, din excedentul anilor
precedenți, pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice
pentru persoane adulte cu handicap, secțiunea de funcționare, în anul 2020.
Art. 3. Cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Sălaj nr. 43 din 15 iunie 2020 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor
din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale
secţiunii de funcţionare în anul 2020, se abrogă.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
economică.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Municipiului Zalău.
PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Tiberiu Marc
Cosmin-Radu Vlaicu

