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HOTARARE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de

dezvoltare aferente anului 2021

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua
de 07.01.2022

Având în vedere:
- Refertaul de aprobare al primarului nr. 56/04.01.2022;
- Raportul compartimentului de specialitate  nr. 57/04.01.2022;
- În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 pct. 22 şi pct 22², art. 5 alin. 3 - 4 , art. 13, art. 16 alin. 1,

art. 20, alin. 1, lit. k, art. 58, alin. 1, lit. c  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale capitolului V din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr. 1.536 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exercițiului bugetar al anului 2021;

- Prevederile Legii nr. 82/1991, a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 129, alin. 4, lit. a si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ aprobat prin

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
  

H O T A R A S T E:

Art.  1.  Se  aprobă  acoperirea  definitiva  din  excedentul  bugetului  local  a  deficitului  secțiunii  de
dezvoltare a bugetului local, în suma de  3.790.775,37  lei aferentă anlui 2021.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul general al comunei Perişoru, judeţul Călărași va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autortităţilor interesate.

                                                                                                 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                       Mihaiță DIACONEASA
                                                                                                   ………………………………
                         
                                          Contrasemnează,

         Secretarul general al Comunei Perişoru,
                                           Iulia ANDREI
                                         ...............................
                                        

Nr. 1
Adoptată la Perişoru, astazi 07.01.2022
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 9 voturi “pentru”, 0 abtineri si 0 impotriva, fata de 9 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.
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