
ROMt ANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COIAUNEI

HOTARA,REA NR. 14128.02.2022
D APROBAREA U]'IIZARII EXCEDENTULUI BUC;

liul local al comunei Bilbor intrunit in gedinJa ordi
in vedere:

,rtul compartimentului de specialitate al primarulu
e utilizare a excedenlului bugetar din anul 2021;

2 ,2 4'e

AR DIN ANUL 2021

din data de 28.02.20'2:.2:

2021;
privire la

nistraJia publicd;
specialitate w. 19 lar 2I

, art. 796 alin.l) lit. a) art.
5712'019 privind Codul

i anual al bugetului local

ui bugetar aferent anului
7l alin (4) din Lege:a nr.

- vdrsdminte din

re) in suma de 1018Ct00

Cons

propunerile

Av6n
-Proi ctul de HCL privind aprobarea utilizFriiexcederntului bugetar din anul- Rap Nr.1712022 cu

- Leg anr. 31712021a bugetului de stat pe anul 2022;
-Le ea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale cu ifi cdrile gi completd:riJle

- H.C.{- nr. 2107.0L2022 privind utilizarca din excedentul bugetar pentru Ercopelils4
euentualelor goluri de casa care se pot crea pana la aprobarea. local pentru :rnul

-.Proctsul verbal nr. 2ll!i.A2.2022, de afigare al proi de HCL cu ca:racter

d l,ransparenJa decizionald irr adn
vizarc favorabild ale comisiilorr
,

. 129, art. 139 alinl) alin. il lit,
9i art. 199 alin. (l) din O.U.G
r;omunei Bilbor;

HOTARAgTE:
area in anul 2022 a excedentul
bugetar aferent anului 202I in

lei. conform ederilor art. 58 alin. (1) lit. (a), (b) din Legeam.2
umd totald de 496541Ct,93

a) finpmlarii obiectivelor de investilii (din sec{iunea rle Dezvoltare) in sum.[ de
3i332100 lei

b) temporar de casd -
1133310,93 I

419554t0,93
.TOTAL

Art. Se aprobd utilizarca in anul 2022 a excedentului al bugetului finanJat din
venituri pro Ul\T're cheierea exerciLli

88,46 le prevederilor art.2.021 in
2"73t2006

- 5269 lei pentru virarea in bugetul local ca venit - 36.02.0
veni ile gi/sau disponibilitdfile instituliior publice.

-fi ii obiectivelor de irLvestifii (din secJiunea de Dezvol
lei

- 6208 ,46 pentru gol temporar de casd.

^/rrt. 3. Se fiilizarca in anul 2022 a excedentului anual al bugetului finanlat din
venituri prop ii gi subventii al $ooJlii Gimnaziale ,,O. C. " rezultat la incheierea
exerciliului
prevederilor

getar aferent anului 2021, in sumd totall de 110199,10 lei, confc,rm
otdrdrii m.512022 a Consiliului de Administratiie,

a) 14 pentru secliunea de funclionare
cum uLrmeazd:



secretarului
Harghita 9i
Hot[rdre
pentru.

PRE$ED

Primarul

in qedinJa

hotdrdre aduce la cunogtinfd publicd
comungi Bilbor gi InstituJia Prefectul
ui de

ui local din data de28.02.

se
judetul

grua
AJFP

prin

1 consilieri

legalitate

tl


