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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 
privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31 decembrie 

2021 din excedentul bugetului local al Comunei Branistea din anii precedenți 
 
 
Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere: 
-  referatul de aprobare al Primarului Comunei Branistea nr. 16 /04.01.2022 ; 
-  raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr 17 /04.01.2022 
- prevederile Ordinului nr. 1536/15.12.2021 privind aprobarea normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2021; 
- prevederile art. 58, alin. 1, lit.(c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Avizul comisiei de specialitate; 
-  În temeiul art 139 alin.(1) și (3) lit.(i), art.196 alin (1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
Nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 
281.506,06 lei la data de 31 decembrie 2021 din excedentul bugetului local al Comunei Branistea de 
la sfârșitul anul 2020; 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniştea Instituţiei 
Prefectului Mehedinţi, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi afişată în avizierul 
Primăriei. 

 
 
 

                   05.01.2022 
                                 
                                 Inițiator,                                                 Avizat de legalitate 
                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre nr. 1/2021 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2020,  

a deficitului sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2021 
 

  
 
 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea privind finanţele publice locale nr. 
273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1536/15.12.2021 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, CAP. V. Pct. 5.16.3 alin (1) lit. B. 
si alin (2), considerăm că se impune promovarea unei Hotărâri de Consiliu pentru utilizarea excedentului anului 
precedent, pentru acoperirea definitiva a deficitului din secţiunea de dezvoltare la 31.12.2021 in suma de 
281.506,06 lei. 

Mentionez faptul ca suma reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare, in 
cazul nostru cu semnul minus (-281.506,06), care se acopera definitiv din excedentul bugetului local al anului 
precedent. 

În temeiul celor prezentate supunem aprobării Consiliului Local Braniștea, Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de 
dezvoltare la 31 decembrie 2021 in suma de 281.506,06 lei. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Primar, 
I. Marin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 17/04.01.2022 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 
anului 2020, a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2021 

 
 

 
 
 
 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea privind finanțele publice locale nr. 
273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1536/15.12.2021 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, CAP. V. Pct. 
5.16.3 alin (1) lit. B. si alin (2), considerăm că se impune promovarea unei Hotărâri de Consiliu pentru 
utilizarea excedentului anului precedent, pentru acoperirea definitive a deficitului din secțiunea de 
dezvoltare in suma de 281.506,06 lei. 

Mentionez faptul ca suma cu minus (deficit) -281.506,06 la sectiunea de dezvoltare la 
31.12.2021, reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare, care se 
acopera definitiv din excedentul bugetului local al anului precedent. 

În temeiul celor prezentate supunem aprobării Consiliului Local Braniștea, Proiectul de 
Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru acoperirea definitiva a 
deficitului secţiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2021 in suma de 281.506,06 lei. 
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