ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
HOTĂRÂRE - PROIECT
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. __/ ___.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,
-

HOTĂRĂȘTE :
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.
PRIMA R,
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Cernea Elena
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PRIMAR
Nr. 919 / 09.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre
privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2021, al comunei Scrioaștea,
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare

În baza art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare care prevede "(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în
limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a
celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."
Potrivit prevederilor art.129 alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local în
exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economică-socială și de mediu a municipiului,
aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.
Prin acest proiect de hotărâre, vă solicit aprobarea utilizării din excedentul anului
2021 în sumă de 2.345 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare în anul
2022 .

PRIMAR,
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Nr. 920 / 09.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2021, al comunei Scrioaștea, pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare
Subsemnata Drăghici Iuliana – inspector în cadrul Primăriei comunei Scrioaștea Compartimentul Contabilitate, impozite și taxe locale, casierie, la proiectul de hotărâre
privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2020, al comunei Scrioaștea, în anul 2021,
refer următoarele :
Potrivit prevederilor art.129 alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local în
exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economică-socială și de mediu a municipiului,
aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, Consiliul Local în exercitarea
atribuțiilor privind dezvoltarea economică-socială și de mediu a municipiului, aprobă, la
propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.
În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare care prevede "(1) Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după
efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul
de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în
exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,
astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare
şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."
Prin proiectul de hotărâre inițiat de dl.primar de hotărâre, solicit aprobarea utilizării
excedentului anului 2021, în cuantum de 2.345 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii dezvoltare în anul 2022 .

INSPECTOR,
Drăghici Iuliana

