
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021

din excedentul anilor precedenți 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu

modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a)  Referatul  de  aprobare,  ca  instrument  de  prezentare  și  motivare,  semnat  de  primarul

comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 148 din 04.01.2022;;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 160 din 06.01.2022; 
c) avizele cu caracter consultativ ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului local, conform

prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ; 

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

și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și

cheltuieli al comunei Răucești pentru anul 2021, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din
29.07.2021, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 30.09.2021, rectificat prin Hotărârea
Consiliului  Local  nr.  57  din  28.10.2021,  rectificat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  65  din
25.11.2021, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 12.12.2021, rectificat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 75 din 22.12.2021;

- Dispoziția Primarului  comunei  Răucești  nr. 1 din 06.01.2022,  pentru aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului local al anului 2021, a deficitului secțiunii de dezvoltare

- pct. 5.16.3 lit.b) din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului
2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1536/16.12.2021, 

- art. 5 lit. d), 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ; 

Ţinând seama de rezultatele operațiunilor de încheiere a execuției bugetului local pe anul
2021, comunicate de Trezoreria Tg. Neamț, județul Neamț; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat
cu  art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanță  de  Urgență  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

 Art.1. – (1) Se aprobă acoperirea întregului deficit al secțiunii de dezvoltare al anului 2021, în
sumă de 1.017.489,81 lei,  din excedentul anilor precedenți.

  Art.2. Secretarul general al comunei va comunica autorităților și  persoanelor interesate,
prezenta hotărâre.

                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            Contrasemnează:                   
                                                     Toader OBREJA            Secretarul general al UAT  

Nr. 1                                                                                                    Vasile VIERU
din 27.01.2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii 15.




