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HOTARAREA 

Privind validarea Dispozitiei nr. 4/2023 

 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare  

a Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Salcioara 

 

 

Consiliul  local al Comunei Salcioara , judetul Dambovita intrunit in sedinta ordinara in 

data de 31.01.2023. 

 Avand in vedere : 

            - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Salcioara,judetul Dambvoita  

  inregistrat la nr. 6/25.01.2023; 

            - referatul de aprobare al primarului comunei Salcioara în calitatea sa de iniţiator 

 inregistrat la nr. 646/26.01.2023; 

            - raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate înregistrat sub 

             nr. 647/26.01.2023;              

            -Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si competarile 

              ulterioare    

          - OMFP 4271/ 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind  

              incheierea exececitiului bugetar pe anul 2022 

             -prevederile art. 50 alin. 2 lit. b  din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice  

              locale  cu modificarile si competarile ulterioare  precum  

            _prevederile  art.129 alin.4 lit a, art.139 alin.3 lit a, art 140 alin 1 si art 200 din  

              O.U.G. 57/2019 privind  Codul Admninistrativ cu completarile si modificarile  

              ulterioare  

            _In temeiul art.196 alin.1 lit. a din  O.U.G. 57/2019 privind Codul Admninistrativ  

              cu completarile  si modificarile ulterioare; 

 

 

HOTARASTE  

 

   Art.1._Se aproba acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a Bugetului   

               Local de venituri si cheltuieli al Comunei Salcioara pe anul 2022 , in valoare de  

               474.289,74   lei din excedentul anilor precedenti, constituit in Fondul de rulment 

               al Comunei Salcioara. 

  Art .2._Cu  ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei  

               prin compartimentul  de specialitate din aparatul  propriu,  iar pentru inregistrare si  

               comunicare secretarul comunei in termen legal . 

 

 

          Hotararea a fost adoptata  cu 10 voturi ,, pentru” , cu 0 voturi  ,, impotriva”, cu  2 

voturi ,, abtinere”,  consilieri in functie 13, din care prezenti 12. 
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