
  

  
  

 
Nr.1 din 03.01.2022        Proiect 
                    Avizat secretar general UAT 
 

H O T Ă R Â R E A    Nr. 
din ____2022 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a 
deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021 

 
         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data de 
______2022, 
          Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de 
aprobare, înregistrat cu nr.19/03.01.2022 

- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr.11/03.01.2022 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/28.04.2021 privind aprobarea  
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe 
anul 2021 

- prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1536/2021 pentru 

aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar 

al anului 2021 
- prevederile art.129(2), lit.b, (4), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 
- avizul ____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
   În temeiul art.139(3), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor 
precedenți a deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de  1.683.541,46  lei pentru 
anul 2021. 
         Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 
Nădlac, prin serviciul buget din cadrul primăriei și se comunică către: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
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Nr.  11 / 03.01.2021                                                                                                            Aprobat, 

 

                      Primar 

        IOAN RADU NARGINEAN  

REFERAT 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare 

pe anul 2021  

 
 

   Având în vedere: 

- prevederile OMFP nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anul 2021, Capitolul 5 Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiunilor 

specifice unităţilor administrativ-teritoriale, Pct.5.,16.,3., litera b) “În situaţia în care secţiunea de 

funcţionarea şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din 

excedentul bugetului local al anilor precedenți, până la data de 07 ianuarie 2022 inclusiv.” 

- hotărârea nr.53/28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local 

al orașului Nădlac pe anul 2021, la Art.5 se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți ai 

bugetului local ca sursă de finanţare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, prin care a fost aprobată 

utilizarea sumei de 1.765.000 lei, enumerate la Art.5 din hotărâre; 

o 1.765.000 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 

- sume utilizate (virate în execuție) din hotărârea nr.53/28.04.2021 ca sursă de finanțare: 

o 1.765.000 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 

- datele conform contului de execuţie al bugetului local a secţiunii de dezvoltare, anexat la prezentul 

referat, excedentul la data de 31.12.2021 este de 81.458,54 lei, ca urmare rezultă că din suma de 

1.765.000 lei este necesară acoperirea definitivă a deficitului exerciţiului anului 2021 în suma de -

1.683.541,46 lei (81.458,54 - 1.765.000 = -1.683.541,46).  

 

Propunem: 

- aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în 

suma de 1.683.541,46 lei, 

 

ȘEF SERVICIU BUGET                                                    ÎNTOCMIT 

        Gondec Pavel                                                               Cralic Ioan 
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Nr.19/03.01.2022 
 

 

Referat de aprobare 

 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a 

deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021 

 

 
 Primarul oraşului Nădlac- Mărginean Ioan-Radu, 

 Având în vedere : 

- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr.11/03.01.2022 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/28.04.2021 privind aprobarea  

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe 

anul 2021 

- prevederile Legii nr15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1536/2021 pentru 

aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2021 

- prevederile art.129(2), lit.b, (4), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 
 
      PROPUN:  

 
Utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți, conform propunerii 

efectuate de către serviciul buget din cadrul primăriei, propunerea fiind de acoperire 

definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secţiunii de 
dezvoltare în suma de  1.683.541,46  lei pentru anul 2021.  

 

Art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, stipulează: 

„Excedentul sau deficitul bugetar  
(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe 

cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 
6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 

achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

 
  a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
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     b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 

disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 
    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 

şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar*).” 

 
 

 

Primar oraș Nădlac 

Mărginean Ioan-Radu 
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