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HOTĂRÂREA NR. 2 
Din 6 ianuarie 2021  

privind : utilizarea excedentului bugetului local al oraşului Bereşti ,judeţul Galaţi, rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2020 , pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2021 
 

Iniţiator : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :                                                              5709/ 30.12.2020 
 

Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
06.01.2021;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5708/ 30.12.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, domnul Bejan Mihai Lucian;  
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5710/ 30.12.2020 al compartimentului de resort din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al 
oraşului Bereşti , judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere prevederile art.58 , alin.(1) , lit. „b”  din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare , coroborate cu dispoziţiile art.129, alin.(2) , lit. 
,,b” şi alin. (4), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 139 , alin.(3), lit. ,,a”, art. 196 alin. (1) lit. „a”  și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul  bugetului local al oraşului Bereşti 
,judeţul Galaţi , rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020, pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 
2021 . 
 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Biroului Financiar Contabil din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Bereşti, judeţul Galaţi, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi 
în vederea exercitării controlului sub aspectul legalităţii . 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI 
MOISE TATIANA 
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