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Nr.MOL 3 din 03.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, în suma de 433678 lei

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința extraordinară în data
de.......
Având în vedere :

- Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr.27 din 03.01.2022, de Raportul
de specialitate al compartimentului financiar – contabil , înregistrat sub nr.28 din 03.01.2022, precum și de
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;

În baza prevederilor :
- art.58 alin.1 lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si

completările ulterioare; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică locală , republicată ;

Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr. 16/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de

venituri și cheltuieli a comunei Sărata  pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr.17/16.04.2021 privind aprobarea Listei obiectivelor de

investiții pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ;
In baza art. 135 alin.(8) , art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de Urgență

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a) , art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1. Se  aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare , sursa A, în sumă de 433.678 lei.
Art.2. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la
instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3. Primarul comunei Sărata , prin compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate  va
aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului
Bacău,  primarului comunei , compartimentului  precizat la art.3 și va fi adusă la cunostință publică, conform
legii, în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul
www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Argatu Irina Cristina Sandu
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Nr. 27 din 03.01.2022

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, judeţul Bacău

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 privind Codul
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,

Îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre nr. 3 din 03.01.2022 privind
acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, în suma de 433678 lei, pentru
motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere :
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil , înregistrat sub nr.28 din 03.01.2022,

precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;
În baza prevederilor :

- art.58 alin.1 lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică locală , republicată ;
Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr. 16/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli a comunei Sărata  pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr.17/16.04.2021 privind aprobarea Listei obiectivelor de
investiții pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare  ;

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre privind
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, în
suma de 433678 lei.

Primar,
Argatu Irina
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Nr. 28 din 03.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre nr. 3 privind utilizarea definitivă din excedentul bugetului local al

anilor precedenti, pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

Avand in vedere prevederile O.M.F. Nr. 1536/2021 din 16 decembrie 2021
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2021, publicat in Monitorul Oficial Nr 11193 din 16 decembrie 2021, unde se specifica la
capitolul 5.16.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local litera b)
În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează
deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenţi,
până la data de 7 ianuarie 2022 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau
potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Solicit emiterea unei hotarari pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de
dezvoltare, sursa A, in suma de 433678 lei.

Intocmit,consilier contabil
Lazar Elena Lacramioara


