
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA SIEU 
l 

CONSILIUL LOCAL 

HOT.A.RARE 
privind aprobarea utilizarii excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2021, pentru acoperirea 

deficitelor secUunii de functionare ~i dezvoltare pe anul 2022 

Consiliul local al comunei ~ieu, intrunit in ~edinta ordinara, 
Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentelor bugetului local realizate la finele anului 

2021 pentru acoperirea deficitelor sectiunii de functionare ~i dezvoltare pe anul 2022; 
- Referatul de aprobare, a primarului comunei $ieu, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
- Raportul de specialitate, intocmit de Suciu Monica-Tunde, inspector superior Tn cadrul aparatului 

propriu al primarului comunei $ieu; 
-prevederile Dispozitiei primarului comunei $!EU nr. 4 din 04.01.2022, pentru acoperirea definitiva 

din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021; 
- disponibilitatile rezultate ca urmare a executiei bugetare de la sfar~itul anului 2021, reprezentand 

excedent al bugetului local Tn suma de 911.670,88 lei ~i excedent al bugetului activitatilor finantate din 
venituri proprii Tn suma de 137.217,64 lei activitati economice; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieu; 

-in conformitate cu : 
-prevederile art. 16 alin. (11) din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022: 
-prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 58 alin. 1 lit. c), din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Capitolului V pct. 5.16.3 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul Ministerului Finantelor Publice 

nr. 1536 din 15.12.2021, pentru aprobarea Normelor metodologice privind Tncheierea exercitiului bugetar al 
anului 2021; 

In temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) ~i alin. (3) lit. a), art. 196 alin. 
(1) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.1.(1) Se aproba utilizarea excedentului bugetului local, realizat la finele anului 2021, in suma de 
911.670,88 lei, pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar destinat cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 
pe anul 2022; 

(2) Se aproba utilizarea excedentului bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 
2021, pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare al sursei ,,E" Activitati finantate integral 
din venituri proprii" pe anul 2022, Tn suma totala de 137.217,64 lei activitati economice. 

Art. 2. Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul financiar
contabil. 



Art.3.- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea 
art.139, alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenulyj Romaniei nr. 57/2019 din 
03.07.2019, privind Codul administrativ,

1 
respectiv cu un numar de _II_ voturi 

11
pentru" -voturi -

,,Tmpotriva"-==--- "abtineri" -- din /, consilieri prezenti. 
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
- lnstitutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 

Sieu la 31 ianuarie 2022 
I 

Nr. 5 

CONTRASEM N EAZA, 
Secretar general al Ja'munei Sieu 

Chere\ 




