
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                         
  H O T Ă R Â R E A NR. 2 / 2023 

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  
a deficitului secţiunii de funcționare și/sau dezvoltare  

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în ședința extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 6 ianuarie 2023;  
 

 Având în vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.7/3/2023;            

 Raportul de specialitate al contabilului instituției privind închiderea exercițiului bugetar pe 
anul 2022 și acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare 
și /sau dezvoltare nr. 7/4/2023;              

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  Ordinul nr.4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2022;  

Legea nr. 18/1991- Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020;  

Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv, comisia 

de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 
9/2/2023;  

În conformitate cu dispoziţiile 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art..1. (1) Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 
secţiunii de funcționare cu suma de 167.201,09 lei.  

(2) Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare cu suma de 200.000 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţului Harghita, primarului 
comunei Gălăuţaş şi Compartimentului Contabilitate, Trezoreriei Statului-unitatea Topliţa şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu. 

 Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul general al 

comunei si compartimentul contabilitate. 

 

     Gălăuţaş, la 6 ianuarie 2023 
 

Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                              ………………………     
   Iosif KOVACS               Monica-Camelia MORAR 


