
 
 
 
 

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 

JUDETUL DOLJ 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea utilizarii execedentului bugetului finantat integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2020 
 

Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara la data de 18.06.2021; 
Analizand Proiectul de hotarare privind, aprobarea utilizarii execedentului bugetului finantat 

integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul 
primarului inregistrat sub nr.5930/09.06.2021 si raportul intocmit de catre serviciul buget, contabilitate, 
inregistrat sub nr.52888/09.06.2021;  

Avand in vedere: 
-avizele comisiilor de specialitate; 
-prevederile art.129, alin.(2),lit.b), lit.d), alin.(4), lit.a), alin.(7), lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021; 

In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ;  

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.-Se aproba utilizarea excedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii 
pe anul 2020, in cuantum de 143 mii lei, capitolul 65.10-invatamant astfel : 
-la Liceul Teoretic „Independenta” Calafat se aloca suma de 97 mii lei pentru sectiunea functionare; 
-la Liceul Tehnologic „Stefan Milcu” Calafat se aloca suma de 20 mii lei pentru sectiunea functionare; 
-la Scoala Gimnaziala „Gheorghe Braescu” Calafat se aloca suma de 24 mii lei pentru sectiunea 
functionare; 
-la Scoala Gimnaziala „Constantin Gerota” Calafat se aloca suma de 2 mii lei pentru sectiunea 
functionare; 

Art.2.-Se aproba utilizarea excedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii 
pe anul 2020, in cuantum de 21 mii lei, capitolul 67.10-cultura pentru sectiunea de functionare; 

Art.3.-Se aproba utilizarea excedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii 
pe anul 2020, in cuantum de 2.816 mii lei, capitolul 66.10- sanatate, astfel: 
-suma de 504 mii lei, pentru sectiunea de dezvoltare; 
-suma de 2312 mii lei, pentru sectiunea de functionare; 

Art.4.-Se modifica bugetul finantat integral sau partial din venituri proprii, prin majorarea acestuia, 
atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli cu suma de 170 mii lei, astfel: 
-la partea de venituri, se majoreaza capitolul 42.02.41- subventii din bugetul de stat pentru finantarea 
sanatatii, cu suma de 170 mii lei; 
-la partea de cheltuieli se majoreaza capitolul 66.02.50.50/10.01.12-indemnizatii platite unor persoane 
din afara unitatii, alte institutii si actiuni sanitare, cu suma de 170 mii lei.  

Art.5.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la 
indeplinire prevederile acestei hotarari. 

Art.6.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul buget, contabilitate, Primarul municipiului 
Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj.    
 
 

Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Florica Viorel        Secretar general, Colina Maria 
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