ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 2/06.01.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la bugetul de subvenții și venituri
proprii (Sursa E) la 31.12.2021 din excedent și utilizarea excedentului bugetar al UAT oraşul Ocna
Mureş aferent anului 2021, în anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa __________
publică la data de ____________ ca urmarea emiterii dispoziţiei de convocare nr. ____/__________,
de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.166 din 05.01.2022 al Direcţiei economice din care rezultă
necesitatea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare la bugetul de
subvenții (Sursa E) la 31.12.2021 din excedent și utilizarea excedentului bugetar al UAT
oraşul Ocna Mureş pe anul 2021, în anul 2022.
- Raportul de specialitate ____________ nr.
/
al Direcţiei economice, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mureş;
- Avizele _____________ comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş;
- Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
- Ordinul nr.1536/15.12.2021 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021.
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a) , art. 136, art. 139, alin. 3, lit. b) şi art. 196, alin. 1, lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare (Sursa E), la
Școala Gimnazială Lucian Blaga, la 31.12.2021, din excedent, cu suma de 7976,90 lei.
Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2022, a excedentului anului 2021 al Orașului Ocna Mureș,
pentru gol temporar de casă la secțiunea de dezvoltare și funcționare, la sursa A, în sumă de
551.254,80 lei.
Art.3. Se aprobă utilizarea în anul 2022, a excedentului anului 2021, pentru gol temporar de
casă, după cum urmează:
 La Bugetul de venituri proprii, sursa E, al Orașului Ocna Mureș cu suma de 71.436,60 lei.
 La bugetul de Fonduri nerambursabile, sursa D, al Orașului Ocna Mureș cu suma de 100,50
lei.
 La Bugetul de venituri proprii, sursa E, al Școlii Gimnaziale “ Lucian Blaga” Ocna Mureș, cu
suma de 10.637,64 lei.
 La Bugetul de venituri proprii, sursa E, al Liceului Tehnologic Ocna Mureș, cu suma de
30.908,50 lei.
 La Bugetul de venituri proprii, sursa E, al Liceului Petru Maior Ocna Mureș, cu suma de
8.094,23 lei.

1

(pagina 2 a proiectului de hotărâre nr.2 din 06.01.2022)

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vințeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;

Ocna Mureş, 06.01.2022
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINŢELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 2 lit. a)din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile
art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Compartimentului ______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b,
art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
către următoarea comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________

Tehnored: G.M.A .Ex: 3. anexe: 0 ; Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:
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