
 
 

    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 

2019 din excedentul bugetului local al comunei Bicazu Ardelean și pentru aprobarea unui 

împrumut pentru sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei 

Bicazu Ardelean pe anul 2020 

 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

extraordinară, convocată de îndată; 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publce 

locale, modificată și completată; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 69 din 

08.01.2019 și raportul de specialitate nr. 67 din 08.01.2019; 

Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre, precum și avizul 

comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) 

raportat la art. 5 cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 

2.038.246,01 lei, sursa A, pentru anul 2019, din excedentul bugetului local al comunei Bicazu 

Ardelean. 

Art. 2 – Se aprobă împrumutul sumei de 11.444.174,48 lei din excedentul bugetului 

local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2019, Sursa A, pentru secțiunea de dezvoltare, suma 

de 11.444.174,48 lei, pentru cofinanțarea proiectelor FEADR. Suma de 11.444.174,48 lei se 

compune din 6.798.395,40 lei cu titlu de avansuri de la AFIR pentru contractele semnate pentru 

proiecte FEADR și suma de 4.645.779,08 lei cu titlu de încasări din vânzare de material 

lemnos; 

Art. 3 – Primarul comunei Bicazu Ardelean și contabilul din aparatul de specialitate al 

primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului 

Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința 

publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Apetrei Dumitrina 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 1 din 09.01.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 09.01.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 

0 voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



