
 

 
R O M A N I A 

J U D E Ţ U L  B R Ă I L A 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 

TEL / FAX : 0239.697142 Str. Sfatului   Nr.10 

EMAIL: primariaromanu@ymail.comwww.primariaromanu.ro 

 

H O T A R A R E A  Nr. 2 

Din  5 Ianuarie 2022 

 

 Privind: aprobarea utilizarii definitive a excedentului/deficitului bugetar din anul 

2020 pentruanul fiscal 2021 și utilizarea excedentului anului 2021 pentru acoperirea golurilor de 

casă în anul 2022. 

 

 Avand în vedere: Referatul doamnei primar Ionita Steluța ;                                                                                  

.         -Raportul doamnei RaduBadiuNicoleta, referent-contabil in  cadrul  Compartimentului 

contabilitate, impozite si taxe; 

 Avizelecomisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu Ordinul nr.1536/16.12.2021 pentru a probarea Normelor metodologice  

privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 ; 

           In baza Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 ;                                                                             

.              In baza legii 82/1991, republicata, privind Legea contabilitatii; 

 In bazalegii nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completată cu 

OUG nr.58/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare si a legii nr.227/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal; 

 In baza art.129, alin.1, lit.a si alin.4, lit.c din OUG nr.75/2019; 

 In temeiul art.139, alin.3, lit.c si art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr, 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

                                                              H O T A R A S T E : 

 
        Art.1. Se aproba utilizarea excedentului pentru anul 2022 pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 

provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare in anul curent in 

limita disponibilului astfel: sursa A – 511.603,70 lei;  sursa E – 6303,42 lei; 

        Art.2. Se aproba acoperirea definitiveă a excedentului pe anul 2020 in anul 2021 in suma de 462.931,41 lei; 

        Art.3. Doamna Radu Badiu Nicoleta, contabil, raspunde de exactitatea datelor inscrise in prezenta hotarare; 

        Art.4. Domnul Zainea Cristian George, secretar  general comuna, va popularize  prin orice mijloace de 

informare Intituției Prefectului-judetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 

 

 

  Presedinte de sedinta,                       Contrasemneaza, 

         Secretar general comuna, 

                   Strîmbeanu Gabriel Romeo 

                       Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E   

Din  3  Ianuarie 2022 

 

 Privind: aprobarea utilizarii definitive aexcedentului/deficitului bugetar din anul 

2020 pentruanul fiscal 2021 și utilizarea excedentului anului 2021 pentru acoperirea golurilor de 

casă în anul 2022. 

 

 Avand în vedere: Referatul doamnei primar Ionita Steluța ;                                                                                  

.         -Raportul doamnei RaduBadiuNicoleta, referent-contabil in  cadrul  Compartimentului 

contabilitate, impozite si taxe; 

 In conformitate cu Ordinul nr.1536/16.12.2021 pentru a probarea Normelor metodologice  

privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021; 

           In baza Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;                                                                             

.              In baza legii 82/1991, republicata, privind Legea contabilitatii; 

 In bazalegii nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completate cu 

OUG nr.58/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare si a legii nr.227/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal; 

 In baza art.129, alin.1, lit.asi alin.4, lit.c din OUG nr.75/2019; 

 In temeiul art.139, alin.3, lit.csi art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr, 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

                                                              H O T A R A S T E : 

 
        Art.1. Se aproba utilizarea excedentului pentru anul 2022 pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 

provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare in anul curent in 

limita disponibilului astfel: sursa A – 511.603,70 lei;  sursa E – 6303,42 lei; 

        Art.2. Se aproba acoperirea definitiveă a excedentului pe anul 2020 in anul 2021 in suma de 462.931,41 lei; 

        Art.3. Doamna Radu Badiu Nicoleta, contabil, raspunde de exactitatea datelor inscrise in prezenta hotarare; 

        Art.4. Domnul Zainea Cristian George, secretar  general comuna, va populariz  prin orice mijloace de 

informare Intituției Prefectului-judetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 
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IONIȚĂ  STELUȚA 
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