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CIF.2614112 

              
                                                              HOTĂRÂRE 

                                                                          privind  

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de 

dezvoltare a anului 2022 si utilizarea excedentului bugetului local al anului 2022 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA, 

intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata, la data de  9 IANUARIE 2023 

 

 Luand in dezbatere in plenul sedintei  proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive 

din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2022 si utilizarea 

excedentului bugetului local al anului 2022 

 Vazand referatul de aprobare la proiectul de hotarare a primarului comunei Agapia, in calitatea sa 

de Initiator si  raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de Serviciul Financiar-

contabilitate 

 In temeiul : 

- art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederilor O.M.F.P. nr.4271 din15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022,  

In temeiul art.129,alin.2, lit.,b, alin.4, lit.a,  art.134 alin.4, art.135 alin.1, art.196 alin.1, lit.a din 

OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului 

sectiunii de dezvoltare a anului 2022  in suma de   1.764.884.48  lei. 

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului  total general  al bugetului local al anului 2022 , in suma de 

5.786.738,74  lei  pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2023. 

Art.3. Primarul comunei Agapia prin compartimentele de specialitate va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica autoritatilor si persoanelor 

interesate conform prevederilor OUG. nr.57/2019, cu modificarile si complarile ulterioare. 

               

                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      

   CONSILIER  LOCAL,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                             
       HOBINCĂ GINA                                                                           secretar  general  al comunei Agapia                                                                                                                

                                                                                                                             ILIOI ELENA-DOINA  

 

 Nr.1  / 9 IANUARIE 2023 

 

 
 Nr.total consilieri locali:    _13___   

 Nr.consilieri prezenti:        _12 ___   

 Nr.voturi PENTRU:           _12___ 

 Nr.voturi ABTINERE:       ____ 

 Nr.voturi IMPOTRIVA:    ____ 

 

 


