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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA Nr. 3/2021 
privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2020 al secțiunii  

de dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent 
 
Primarul comunei Brădești,   
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 4206/04.01.2021 al șef biroului financiar, contabilitate şi 
urbanism; 

 execuția Direcției de Trezorerie Odorheiu Secuiesc, la data de 31.12.2019, conform 
căreia la sursa A, după reîntregirea excedentului există un deficit de 6991,05 lei la 
secțiunea de dezvoltare;  

 Hotărârea Consiliului Local Brădeşti nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului general 
al comunei BRĂDEȘTI pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023, 
RECTIFICAT prin HCL nr. 25/2020, nr. 30/2020, nr. 32/2020, 38/2020, 42/2020, 
44/2020, 45/2020, 51/2020 și 58/2020; 

În conformitate cu prevederile: 
 - art. 5.16.3 alin. 1 lit. b) și alin. 2 din Normele metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul nr. 3155/2020, 

- art. 58 alin. 1) lit. c) al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu ultimele 
modificări şi completări aduse prin Legea nr. 286/2020, 

- art. 129 alin. 2) lit. b) şi alin. 4) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ: 

DISPUNE: 
Art. 1.- Se aprobă acoperirea deficitului bugetar al comunei Brădești aferent 

anului 2020, sursa A-buget local, după cum urmează: 
-  la cont 82A 999700 pentru acoperirea deficit al Secțiunii de dezvoltare- suma 

de 6991,05 lei. 
 Art. 2.- Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează 
ordonatorul principal de credite, D-l primar, Bokor Botond, prin Biroul financiar, contabilitate 
şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești. 
 Art. 3. – Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei 
Brădeşti cu Biroul financiar, contabilitate şi urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Brădești şi cu Prefectul județului Harghita, în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 

 
Brădeşti, 04.01.2021 

 
               PRIMAR,  
   BOKOR BOTOND                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETARUL General al comunei Brădești, 
                                                    BESENYEI-MOLNÁR ANDREA- BEÁTA  
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