
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  a deficitului secţiunii de dezvoltare,  
pentru încheierea exerciţiului bugetului local al oraşului Slănic pe anul 2021 

      
              Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (2) şi 

art.134, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, modificat şi completat ulterior;       
                 Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de domnul Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr. 171/2 din 06.01.2022,    Raportul de specialitate al  Serviciului financiar –
contabil, nr. 172/3 din 06.01.2022, cu privire la  acoperirea definitivă din excedentul bugetului 
local,  a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru încheierea exerciţiului bugetului local al oraşului 
Slănic pe anul 2021; 

     Având în vedere: 
-  art. 58 alin. (1) , lit c)  din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art.5.16.3, alin.(1), li.b) din Normele Metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar al 

anului 2021,  aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice,  nr.1536/15.12.2021;    
- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

administrativ, modificat şi completat ulterior ;   
         În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 

07. 2019 privind Codul administrativ, modificat şi completat ulterior;  
                                                   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
             Art. 1. - Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor 
precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de   4260  lei  , pentru închiderea execuţiei 
secţiunii de  dezvoltare a bugetului local al oraşului Slănic, pe anul 2021.      
                 
                Art. 2. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general 
al orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic .   

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR general al oraşului , 

                                                                                 ISABELA CERASELLA    COJOCARU                                                                
 
Slănic, 06 ianuarie 2022 
Nr. 1                     
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 
 


