
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

CONSILruL LOCAL AI COMUNEI PAULESTI

HOTARAREA NR. 15 12022
privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 531.000lei din excedentul anual ai

bugetului local al Comunei Paulesti, rezultat la incheierea exercitiului bugetarla3l.l2,202l,
pentru sectiunea de dezvoltare pe anul2022.

Consiliul Local Piuleqti, judeful Satu Mare, intrunit in qedinla extraordinard convocatd
pentru data de 14.04.2022 ora 15,00, la sediul Cdminului Cultural din localitatea Piulegti, judetul
Satu Mare,

Avind in vedere:
- Referat de aprobare nr.2756125.03.2022 a ini{iatorului proiectului,
- raportul compartimentului contabilitat e, nr. 27 57 I 25 .03 .2022,
- Raportul nr.3489114.04.2022 al compartimentului de specialitate
- Avizul nr. l0/14.04.2022 al Comisiei de specialitate I - frnanciara,
- extrasul de cont la data de 31.12.2021 al rrezoreriei Mun. satu Mare,
inbaza prevederilor:
- Legea nr. l5l202l privind Legea bugetului de stat pe anul 2021,
- art. 13, art. 58, art. 70 din Legea 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile

qi completdrile ulterioare ;
- art. 2 din Legea nr. 8211991 a contabilitatii, republicata, cu completarile si modificarile

ulterioare,
- Ordinului nr. 15361202I pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea

exerciliului bugetar al anului 2021;
In temeiul:
- art. 129 alin. 1 alin.2lit . b qi alin. 4

alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind
ulterioare,

HOTARAgTE:

Art.l. Se aproba utilizarea in anul 2022, a excedentului bugetului local al Comunei Paulesti,
judetul Satu Mare al anului 2021, rezultat la incheierea exerciliului bugetar pe cele dou6 sec{iuni, in
suma totald de 531.000,00 lei, ca sursa de finan{are a cheltuielilor secJiunii de dezvoltare, pentru
finanfarea obiectivului de investi{ii "Reabilitare drumuri in comuna Pduleqti REV2"

Art.Z. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin\eazd" Primarul Comunei
Pdulegti.

Art.3. Prezenta hotdrdre se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se
predd Primarului Comunei Pdulegti, pentru ducere la indeplinire, unul se comunicd Institutiei
Prefectului Judefului Satu Mare, unul se anexeazd la dosarul qedintei qi unul se va aduce la cunogtinfd
publicd prin grija secretarului general al UAT Paulesti.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Simona Margareta IEDERAN

Piuleqti, la data de 14.04.2022

contrasemn eaz6. pentru legalitate
Secretar General UAT Comuna Pduleqti

Prezenta hotirAre a fost adoptatd cu respectarea
din O.U.G. nr.5712019, modificati gi completatd,
Nr. total al consilierilor in functie 15
Nr. total al consilierilorin prezenti 14
Nr. total al consilierilor in absenti I
Voturi pentru 14
Voturi impotriva 0
Ablineri 0

lit. a, aft. 139 alin. 3 lit. a, art. I40 alin. I gi art. 196
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile

Manuela Eva BERNAT
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