
 

HOTĂRÂRE  

privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti 

 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în 

data de 21.03.2022: 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2190 din data de 11.03.2022 întocmit de către doamna Gurau 

Mihaela – consilier superior din cadrul Compartimentului financiar contabil; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tamași nr. 2202 din 14.03.2022; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași. 

În conformitate cu prevederile: 

- Prevederile art. 58, alin (1), lit. a) si alin (1²) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2021, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 18/1991- Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 

196, alin. (1), lit. a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 -  Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului general rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2021, in suna de 7.550,16 lei, pentru urmatorul obiectiv de investitii: 

 

- “S.O.C.I.A.L Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administratie, Loialitate, 

in comuna Tamasi, judetul Bacau” + 7.550 lei 

 

Buget local 2022 – la partea de cheltuieli :  

Cap. 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 

Titlul 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020      + 7.550 lei 

 

Art. 2 - Primarul comunei Tamasi, prin Compartimentul financiar-contabil din aparatul de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, Instituției Prefectului – județul Bacău, 

Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe, eliberare autorizații transport și resurse 

umane, Compartimentului achiziții publice, precum și altor instituții interesate și va fi adusă la 

cunostință publică conform legii. 

 

             Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 
Nr. 20  din 21.03.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 
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