
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  NR.1/ ianuarie 2022 
 Privind validarea Dispozitiei nr. 4/05.01.2022 a Primarului comunei Bâra, județul Neamț 

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti  

Având în vedere : 

- Dispozitia nr. 4 din 05.01.2022 a Primarului comunei Bâra, județul Neamț privind 

acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti – care are anexat si 

referatul compartimentului de specialitate nr.82 din 05.01.2022;  

- prevederile art.58 alin(1) litc) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile O.M.F.P. nr.1536 din 15.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2021, pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020; 

 - dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art 129 alin (1), art 139 alin (1) din Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

                                                     H O T A R Ă Ş T E :  

Art.1.(1)Se aprobă validarea Dispozitiei nr.4 din 05.01.2022 a Primarului comunei Bâra, 

jud.Neamț privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a 

deficitului Secțiunii de dezvoltare,sursa A din anul 2021. 

           (2)Dispozitia nr.4 din 05.01.2022 a Primarului comunei Bâra, reprezintă Anexa la 

prezenta si face parte integranta din aceasta.  

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de personalul 

Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bâra, juețul Neamț.  

Art.3.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite autorităţilor 

interesate prezenta hotărâre.  

 

                   INIȚIATOR,                                                                Avizat pentru legalitate, 

     PRIMAR,   PETRARU DĂNUȚ                                           Secretar general,Dancă Maria 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL   NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BÂRA 

 

                                           DISPOZIȚIA   NR.4  DIN  05.01.2022 

privind  acoperirea  definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți  

a deficitului Sectiunii de dezvoltare ,sursa A din anul 2021. 

 

              PETRARU DĂNUȚ,primarul comunei Bâra,judeţul Neamţ ; 

             Văzând referatul nr.82 din 05.01.2022, întocmit de dl. Ionițescu Stelică, inspector în 

cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate, prin care solicită 

aprobarea acoperirii    definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a 

deficitului Sectiunii de dezvoltare ,sursa A din anul 2020; 

             Având în vedere prevederile , art.5.16.3(1),lit.b)  din  OMFP nr.1536 din 15.12.2021, 

privind NORME METODOLOGICE privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021;   

             În conformitate cu prevederile art.196,alin.(1),lit.b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                        D I S P U N : 

           Art.1.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor 

precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A, aferent exercițiului bugetar 2021, în 

suma de 65.221,45  lei ,conform prevederilor art.58 alin (1*) din Legea 273/2006 privind 

finantele publice locale si prevederilor CAP.V pct.5.16.3.(1)b) si (2) din OMF 1536 din 

15.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 

al anului 2021. 

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează  primarul 

comunei Bâra şi compartimentul de specialitate al primariei comunei Bâra. 

           Art.3. - Prezenta dispoziție se comunică : 

-Instituţiei Prefectului – Județul Neamţ  

-Primarului comunei Bâra; 

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Bâra; 

 

 

       PRIMAR,                                           

     PETRARU DĂNUȚ                                                                      Avizat pentru legalitate: 

                            Secretar general, 

                                                                                                             Danca  Maria  
 


