
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ -comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.4 
din 26 ianuarie 2022

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2021, în anul 2022

Având în vedere proiectul de hotarare nr.5 din 12.01.2022 initiat de primarul comunei si 
referatul de aprobare elaborat in calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 124 din 12.01.2022;

-raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.125 din 12.01.2022;
Ţinând cont de rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, proiecte, agricultura, 

protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" si ale „Comisiei pentru administraţie publica, 
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat" 
din cadrul Consiliului local;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile :
-art.58 alin.(l) lit.„a" din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.52/2003 (rl) privind transparenta decizionala in administraţia 

publica, cu modificările si completările ulterioare; ale legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelor normative (rl2), cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.129 alin. (2) lit.„b" coroborat cu alin. (4) lit.„a" si 196 alin. (1) lit.„a"din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26 ianuarie 2022,

Art.l.Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2021, în anul 2022, în sumă de 1298,68 
mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Sălsig, pe anul

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza primarul comunei prin 
compartimentul financiar-contabil.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
- d-nului Prefect al Judeţului Maramureş;
- d-nului Primar al Comunei Salsig;

- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
- compartimentului financiar-contabil;
- dosar şedinţa: //  * / i ;:

Nr.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 „abţineri” ;

HOTĂRĂŞTE:

2022.
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