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PROIECT DE HOTARARE 

privind  utilizarea în anul 2022 a  sumei de 200.000,00 lei din excedentul 
bugetului local al anului 2021, pentru finanţarea cheltuielilor 

 secţiunii de functionare 
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în sedinta extraordinara, la data 

de 07.01.2022; 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 

12/03.01.2022 precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 
21/03.01.2022 privind  utilizarea în anul 2022 a  sumei de 200.000,00 lei din 
excedentul bugetului local al anului 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii 
de functionare; 
          În baza art. 58, alin. 1, lit. b) al Legii nr. 273/2006 – privind finanţelor 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b) coroborat cu art. 4, lit. 
a), art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1,  alin. 2,  alin. 
4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTARASTE:  

 
          Art.1. Se aprobă  utilizarea în anul 2022 a  a sumei de 200.000,00 lei din 
excedentului anual al bugetului local al anului 2021, pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de functionare. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sinca 
si de Biroul financiar - contabil . 
 
 
              INITIATOR        
                 PRIMAR                  SECRETAR GENERAL 
        BARLEZ  VICTOR     GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 12/03.01.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

          Vazand dispozitiile legale in materie initiez un proiect de hotarare privind 
privind  utilizarea în anul 2022 a  sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetului 
local al anului 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de functionare, 
proiect de hotarare pe care il trimit spre fundamentare biroului financiar contabil 
si il supun spre analiza si aprobare Consiliului Local Sinca in sedinta 
extraordinara din data de 07.01.2022. 

 

 
 

 

 

PRIMAR 

BARLEZ  VICTOR 
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Nr. 21/03.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

        Avand in vedere prevederile legale  ale art. 58, alin 1 lit b) al Legii nr. 

273/2006 – privind finanţelor publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: ,,ART. 58     Excedentul sau deficitul bugetar 

    (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: 
…………… 
    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);” este necesara 
analizarea si aprobarea de catre Consiliul Local Sinca a utilizarii în anul 2022 a 
sumei de 200.000,00 lei din excedentului anual al bugetului local al anului 2021, 
in suma totala de 3.810.166,74 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
functionare in vederea sustinerii cheltuielilor curente(salarii si utilitati) ce vor 
trebuii efectuate in prima luna a lunii ianuarie a.c., diferenta de 3.610.166,74 lei 
urmand sa fie aprobata ulterior pentru sustinerea cheltuielilor de capital. 

 
Birou financiar-contabilitate 

Bera Ion Adrian 
 


