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H 0 TA RA R E A Nr. 9 I 2021

******************************

privind aprobarea utilizarii excedentului contului de executie al bugetului local
Consiliul Local al Comunei General Berthelot, judetul Hunedoara.
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare a primarului comunei General Berthelot
nr.
41/159/31.12.2021, privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la
sfarsitul anului 2021. respectiv raportul de specialitate nr. 41/160/31.12.2021, intocmit de
compartimentul financiar contabil;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11/80/2021, privind aprobarea utilizarii
excedentului contului de executie al bugetului local, precum si A vizul consultativ al
Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat sub nr. 45/4/07.01.2022
In conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 3536/2021 privind
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021,
precum si ale art.58 si art.71 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art.39 din Legea nr.82/1991.
in temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.b,alin.(4),lit.a, art.139,
alin.(3),lit.a,art.196, alin (1),lit.a, art.l S'Zsi art. 243, alin.(1), lit.a din OUG nr.57 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA$TE:
Art. 1: Aproba utilizarea excedentului contului de executie al bugetului local si a
fondului de rulment, inregistrat la sfarsitul anului 2021 , in suma de 1,008,665,46 lei, ca si
cheltuileli ale sectiuni de dezvoltare , pentru finantarea proiectelor de investitii finantate din
fonduri nerambursabile si proiecte derulate de catre UAT din fonduri proprii, conform
anexei la hotarare,
Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei si Compartimentul financiar contabil si achizitii publice.
Art.3: Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati in termenul si in

conditiile stabilite de Legea · nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile ~1
completarile ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica Institutia Prefectului Judetului Hunedoara,
Consiliului judetean Hunedoara, Trezoreria Hateg, primarului comunei General Berthelot si
se va afisa la sediul primariei si in locurile publice pentru luare la cunostinta publica.
General Berthelot, 9 ianuarie 2022
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PROCEDURI OBLIGATORll ULTERIOARE ADOPTARll HOTARARll CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.9/2022
Data
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OPERATIUNI EFECTUATE
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Comunicarea catre primar 2)
Comunicarea catre prefectul judetului 3)
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Aducerea la cunostlnta publica 4+5)
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Hotararea devine obligatorie 6) sau produce efecte juridice 7), dupa caz
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... / ... /2021
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