
R O M Â N I A          

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                                                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIMIGEA      

      

    

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind închiderea execuției secțiunii de dezvoltare al comunei Nimigea pe anul 2019 

 

 

 Consiliul local al comunei Nimigea, întrunit în şedinţa extraordinara în data de 

08.01.2020 în prezenta unui număr de: 15 consilieri din totalul de 15 consilieri 

 

 Având in vedere: 

 

 Expunerea de motive a primarului comunei Nimigea nr. 5/08.01.2020  

 Referatul compartimentului Finanțe-Contabilitate, impozite și taxe, nr. 29/07.01.2020 

 Prevederile Capitolului V – Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice 

unităţilor administrativ – teritoriale – pct.5.15, 5.16 și pct. 5.17.3 alin. (1) lit. b) și ali. (2) din 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019  

Prevederile art. 58 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțelepublice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 

Prevederile art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei,înregistrat sub nr. 6/08.01.2020 

 Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, protecţie sociala, apărarea 

ordinei publice,respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr. 7/08.01.2020 

 Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate,culte,conservarea monumentelor istorice, 

protecţia mediului, înregistrat sub nr. 8/08.01.2020 

 

 În baza art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din Ordonanţă 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1- Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului 

local al comunei Nimigea pe anul 2019 din reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele 

repartizate din acesta, în valoare de 4.120.300,74 lei, care au fost utilizate ca sursă de finanțare a 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, astfel: 

Sursa A 

- Capitol 65.58 „Construire grădiniță cu patru grupe în Nimigea de jos” suma de 

736.208,99 lei 



- Capitol 67.58 „Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Mintiu” suma de 

785.179,06 lei 

- Capitol 70.58 „Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea nimigea de Jos” 

suma de 659.899,68 

- Capitol 84.58 „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Nimigea” suma de 

984.538,95 lei și „Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Nimigea” 

suma de 954.474,06 lei. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Nimigea prin compartimentul Finanțe-Contabilitate, impozite și taxe . 

 Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 

„abţineri” din 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 în funcţie. 

Art.9. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica prezenta hotărâre, în 

termenul legal prevăzut de lege, cu:  

- Primarul comunei Nimigea 

- compartimentul Finanțe-Contabilitate, impozite și taxe  
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud   

- TREZORERIA Năsăud 
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