
ROMÂNIA                                                            

JUDEŢUL HUNEDOARA  

COMUNA   TELIUCU  INFERIOR 

        CONSILIUL  LOCAL    

 

 

 

 

HOTARARE  Nr    1     /   06.01.2022      

privind aprobarea  acoperirii definitive din excedentul  bugetului local     

 a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021, 

 precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in sectiunea de dezvoltare 

a bugetului local pe anul 2022 al comunei Teliucu Inferior 

   

 

 
           Consiliul Local al comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara ; 
             Având   in  vedere  Referatul   Primarului  nr.     85     /  05.01.2022 si Proiectul 

de hotarare  nr 1 / 05.01.2022 privind aprobarea  acoperirii definitive din excedentul  

bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021, precum si repartizarea 

excedentului din anii precedenti, in sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 

al comunei Teliucu Inferior ; 

              Avand in vedere Raportul compartimentului financiar-contabil-resurse umane nr 

86 / 05.01.2022  privind aprobarea  acoperirii definitive din excedentul  bugetului local a 

deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021, precum si repartizarea excedentului din 

anii precedenti, in sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 al comunei 

Teliucu Inferior ; 

              Avand in vedere Raportul de avizare al comisiei de  specialitate  pentru activitati  

economico- financiare, amenajarea  teritoriului  si urbanism, protectia  mediului si turism, 

servicii si comert nr 110 /06.01.2022, Raportul de  avizare al comisiei pentru  invatamant, 

cultura si culte , sanatate  si  familie , protectia  copilului , sport  si  agrement   nr  111 /  

06.01.2022 ,  precum  si  Raportul  comisiei de specialitate pentru administratie publica 

locala , juridica,a drepturilor cetatenilor , munca  si protectie  sociala nr 112 /06.01.2022 ;                       
            Avand in vedere  art 58 alin  (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile art. 5.16.3. alin (1), lit a si ale art.  5.18, din   Ordinul  

M.F.P. nr. 1536 / 15.12.202 pentru aprobarea Normelor  metodologice privind  încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2021 ; 

 In temeiul dispozitiilor art 129 alin 2 lit”b”, alin 4 lit”a” ,  art 136 alin 8 lit”a”,  

lit”b”, art 196 alin 1 lit”a” , art 197 alin 1 – alin 4 , din Codul  Administrativ  aprobat  

prin  OUG nr.  57 / 2019 ; 

 

 

H O T A R A S T E    : 

 

 



-2- 

 

               Art. 1 - Se aprobă acoperirea definitivă  a deficitului secţiunii de dezvoltare  în 

sumă de   382.000 lei , din excedentul bugetului local existent la data de 31.12.2021 . 

 

               Art. 2  - Se aproba repartizarea sumei de  529.000 lei , reprezentand  excedentul 

bugetului local din anii anteriori ,  la finantarea sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe 

anul 2022 . 

 

               Art. 3 - Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul condiţiilor prevederilor 

Legii nr.  273 / 2006  privind finantele publice locale , cu modificările şi completările 

ulterioare .     

 

            Art. 4 - Prezenta  se comunica :  Institutiei  Prefectului - Judetul   Hunedoara, 

Primarului, Secretarului-general , compartimentului de  specialitate  al primarului si  se 

aduce  la cunostinta  publica  prin afisare la locurile stabilite si pe site-ul UAT Comuna 

Teliucu Inferior . 

 

                 Teliucu Inferior, la   06.01.2022   

 

 

 

 

    PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA   

                                                                                      SECRETAR GENERAL  , 

    PIRJOL  CATALIN  MARIUS                     MATEI   SEBASTIAN  TEODOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem de vot deschis 

Consilieri prezenti :  11 

Cvorum obtinut  :  

                            voturi « pentru »         11  

                            voturi « impotriva »     0  

                            abtinere                        0                                                                                                      


