
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind : utilizarea exedentului bugetar din anul 2021, al comunei Scrioaștea, pentru finanțarea  

   cheltuielilor secțiunii dezvoltare. 

 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea, convocat în ședință extraordinară convocată de 

îndată, în data de 10.02.2022,     

Având în vedere : 

 
- Referatul de aprobare nr. 919 / 09.02.2022, al Primarului comunei Scrioaștea; 

- raportul de specialitate nr. 920 / 09.02.2022, întocmit de compartimentul de resort ; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ;  

- Ordinul nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2021; 

- prevederile art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice cu 

modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(5) și ale art.196 alin.(1) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 2.345 mii lei din excedentul bugetar al anului 2021, al 

comunei Scrioaștea, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare  . 

 Art.2. Primarul comunei Scrioaștea prin compartimentul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 Art.3. (1) Secretarul general al Comunei Scrioaștea va comunica prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului - Județul Teleorman, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 

Primarului Comunei Scrioaștea, persoanelor, compartimentelor  și instituțiilor interesate. 

           (2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației    

publice locale de către secretarul general al comunei Scrioaștea. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 

Victor ȘTEFAN 

  

   Contrasemnează pentru legalitate,  

                     Secretar general al UAT,  

                  Cernea Elena  

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 10 / 10.02.2022  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) (majoritate absolută) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi “pentru”, 

__--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 13 prezenţi  (11 prezenți 

fizic și 2 prezenți video on-line wathapp) 


