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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea utilizării, în anul 2022, a excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, pentru anul 2021 

 
      Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă extraordinară de indata în data de 

04.01.2022, 

 Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 12 din 03.01.2022 si raportul de 

specialitate al Biroului Financiar Contabil, nr. 13 din 03.01.2022 prin care s-a propus aprobarea 

utilizării, în anul 2022, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar pe cele două secțiuni         

 Având în vedere: 

 Legea nr. 15/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Budila nr. 52/18.05.2021 privind aprobarea bugetului 

local al comunei Budila; 

 pct. 26, pct. 28 ale art. 2, art. 13, art. 58, art. 70, art. 80 alin. (1) lit. a) si b) din Legea 273 din 

29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 art. 3 lit. c) din Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

 art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
 art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 

art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 Ordinul nr. 1536/2021 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 

 Avizul comisiei de specialitate nr. 1 
 

 prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) ,art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 
alin. 1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 

 

 

 

 

 



 
 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.   Se aprobă utilizarea, în anul 2022, a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, în sumă de 2.422.617,55 lei, după cum 

urmează: 

- Ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare – suma de 1.422.600 lei (pentru finanțarea 

obiectivelor care vor fi incluse în programul de investiții, Anexă la Hotărârea privind 

aprobarea bugetului local); 

- Acoperirea temporară a golurilor de casă provenită din decalajele între veniturile și 

cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent – în sumă de 1.000.017,55 lei;  

    Art. 2.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila; 

     Art. 3.   Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar, Trezoreriei 

Sacele, DGRFP Brasov, Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului 

de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 12 consilieri locali, din numărul de 

13 consilieri aleși, cu un număr de 12 voturi pentru. 
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