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CONSILruL LOCAL ATEL

HpTARAREA Nr.2 12022
privind acoperirea definitiva a deJicitului din sectiunea de demoltare, din anul 2021

Consiliul Local Atel, judetul Sibiu, intrunit in sedinta extraordinarala data de 06 ianuarie 2022.
Analizand Raportul de specialitate inregistrat la nr. 18 din data de 03 ianuarie 2022 a

compartimentului de contabilitate, din care reiasa necesitatea de acoperire definitiva a deficitului din
sectiunea de dezvoltare, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanfelor Publice qi a Normelor
metodologice privind incheierea exercifiului bugetar al anului 2021 .

-Avand in vedere acoperirea definitivd a deficitului din sectiunea de dezvoltare in suma de
308.112,18lei din excedentul anului 2021.

- in conformitate cu prevederile legii27312006 a Finanfelor publice locale, actualizate art 58
alin (1), (2),lit b alin (4), excedentul anului 2021in sumi de 200.000,00 lei pot fi utilizate temporar
pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile qi cheltuielile anului curent.

In temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.a), ale art.l34 alin.(4), art. 139, art. 196 alin.
l,lita,art.197 precum si ale art.198 din O.U.G. nr. 53 12019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE;

Art 1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea de dezvoltare in suma de
308.112,18lei, din excedentul anului 2021,

Art, 2. Se aproba utilizarea excedentului anului 2021 pentru acoperirea golurilor de casa
provenite din decalaje intre veniturile gi cheltuielile anului curent a sectiunii de functionare in suma de
200.000,00 lei.

Art. 3. - Se valideazaDispozitia primarului comunei Atel nr. 195122.12.202I privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul lV 2021 cu suma de I27,00 mii lei.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotarari se insarcineaza compartimentul de

contabilitate din cadrul Primariei Comunei Atel.

PRESED CONTRASE AZA,
SECRETARUL OMUNEI,

Gheorghe GHEL

Adoptatd in
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pedin{a din data 06 ianuarie 2022.
voturi din total de 11 consilieri in functie.
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