




ORAS CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
N, 64 din o4.ol .2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din

excedentul bugetar al anilor precedenti

Avand in vedere prevederile art.58 alin (1) lit.c) din Legea nr.27312006 a

finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ,excedentul anual

al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni,

dupa efectuarea regulari zarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale

bugetului de stat si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si

dupa achitarea platilor restante, se reporteazain exercitiul financiar urmator si se

utilizeaza, in b aza hotarari i autori tati i de I i b erative, ast fel :

a) Ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre

veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent,

in limita disponibilului rezultat in urrna aplicarii prevederilor lit.a);

c) Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de

functionare si dezvoltare ,dupa caz) la sfarsitul exercitiului bugetar;

Conform Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar

aprobate prin Ordinul nr. I .536115 .12.2021 :punctul 5.16.3.alin. 1 .lit.b.
b) in situalia in care sectiunea de funclionare qi/sau secliunea de

dezvoltare inregistreazddeficit, consiliile locale au abligatia de a aproba prin

hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al

anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare,dupa

caz , pdnd,la data de 7 ianuarie 2022 inclusiv,potrivit prevederilor art.58

alin.(1)lit.c) din Legea 273l2006,mentionat mai sus.

Fata de cele prezentate va supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind

acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021cu suma de

559.418,03 lei din excedentul bugetar al anilor precedenti.

Sef birou CSITES
Stroe Ana




	Pages from Proiect HCL nr. 1 din 04.01.2021
	Pages from Proiect HCL nr. 1 din 04.01.2021-2_Page_1
	Pages from Proiect HCL nr. 1 din 04.01.2021-2_Page_2
	Proiect HCL nr. 1 din 04.01.2021

