ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE

HOTĂRÂRE
privind utilizarea în anul 2022 a excedentului bugetului local
înregistrat la data de 31 decembrie 2021

Consiliul local Sfântu Gheorghe , județ Ialomița întrunit în ședința ordinară din
data de 10 februarie 2022
Având în vedere :
- Referatul de aprobare și motivare al primarului comunei înregistrat la nr.7490 din 27.12.2021
- Raportul compartimentului contabilitate înregistrat la nr. 257 din 17.01.2022
Examinând:
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr. 258 din 17.01.2022
- Raportul de avizare al comisiei pentru activități economico- financiare , juridică și de disciplină
înregistrat la nr.115 DIN 03.02.2022
-

Raportul de avizare al comisiei pentru activitati social – culturale,culte , invatamant,
sanatate, familie, munca , protective sociala, tineret si sport nr. 46 din 03.02.2022

-

Raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , amenajarea teritoriului si urbanism,
protectia mediului si turism nr.76 din 03.02.2022

În conformitate cu :
- prevederile art.58 alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.66 din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
-

prevederile art.19 alin.(6) din Legea contabilității nr.82/1991, republicata , cu modificările și
completările ulterioare;

-

prevederile cap.V – Inchiderea bugetelor locale si operatiuni specific unitatilor administrative
teritoriale din Ordinul M.F.P. nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exercițiului bugetar al anului 2021;
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4), lit.a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Din excedentul bugetului local în sumă de 538.094,28 lei se va utiliza suma de
538.000 lei în anul bugetar 2022, în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea cheltuielilor
următoarelor obiective de investiții :

1. Reparatii capital cladire fosta Primarie Malu -100.000 lei
2. Unit dentar,compressor si autoclav – 10.000 lei
3. Amenajare parcuri si locuri de joaca – 45.000 lei
4. Modernizare Centru de zi Viitorul – 20.000 lei
5. Sistem de canalizare si statie de epurare – 60.000 lei
6. Achizitie autogunoiera – 18.000 lei
7. Pietruire drumuri si realizare santuri – 272.000 lei
8. Realizare trotuare -13.000 lei
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de compartimentul buget,
programme ,contabilitate .
Art.3. Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților
și persoanelor interesate.
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