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PROJECTDE HOTARARE 

privincl aprobarea utilizarii 

exccclentului bugetului local pentru acoperirea golului de casa in anul 2022 

Consiliul Local Lechinta 'intrunil 'in sedinta ordinara, in data de 28.0 l.2022, in prezenta a 

consilieri locali, 

A vand 111 vedere: 

- referatul de aprobare nr.91/09.01.2022 intocmit de Primarul comunei la proiectul de hotarare 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru acopcrirea golului de casa in anul 

2022; 

- Raporlul nr. 92/09.01.2022 a ~cfului biroului buget-contabilitate din cadrul primariei comune1 
Lechinta, 

-Prevcdcrile Dispozitiei Primarului Comunei Lechinta nr.13/07 .0 l .2022privind aprobarea 

utilizarii excedentului bugetului local pentru acoperirca golului de casa 111 anul 2022; 

- Prevederile art. 58 alin.(l) lit.c),att.58 alin.1"4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modifidlrile ~i completarilc ulterioarc,coroborat cu prcvcderile Ordinului MFP 
nr.1536/ J 5. 12.2021 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind i'ncheierea exerciiiului bugelar al 
annlui 2021, 

- avizul consultativ favorabil nr . / .01 .2022 a comisiei de specialitale juridica,din cadrul 
Consiliului Local Lechinta, 

- avizul consultativ favorabil nr. /.01.2022 a comisiei de specia litate fovi'iti'imant ,din cadrnl 
Cousiliului Local Lechinta 

- avizul consu I tat iv favorabi l nr. /.01.2021 a comisiei de specialitate economico-Jinanciara, 

din cadrul Consiliului Local Lechinla ; 

in temciul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.,,b" ~i alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) li t.a) ~i a 

art.196 alin.(J) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOT ARA~TE: 

Art.1. Se aprobii utilizarea cxccdentului bugetului local al anului 2021 in sumi'i de 

39.239,48 lei pentrn acoperirea golului de casll ,pentru efectuarea cheltuielilor la sectinnea de 

dezvoltarc ,conform Anexei ,care face parle integranta din prezenta. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredintcaza 

primarul prin Biroul buget- contabilitate, din cadrul primarici Lechinta. 

Art. 3. Prezenta hotarare a fost acloptata cu voturi,,pentru", voturi ,,abtineri", 

voturi,,impotriva "din totalul de consilieri prezenti. 
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Art.4. Prezenta hotarare se va comunica cu : 
- lnstitutia Prefectului-judctul Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei Lechinta 
- Biroul buget-contabilitate din cadrul Primariei Lechinta 

AVIZ DE LEGALITATE, 
S.ECRETAR GENERAL U.A.T. 




