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HOTĂRÂREA nr.2

Privind aprobarea acoperirii definitive al deficitului bugetului local
pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2021

Având in vedere Raportul de specialitate al compartimentului contabil înregistrat sub
nr. 31 / 3.01.2022 prin care propune aprobarea acoperirii definitive al deficitului bugetului local
pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2021
Avand in vedere O.M.F.P. nr 1536/15.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021, totalul veniturilor al Comunei Cetariu pe sectiunea
de dezvoltare, dupa deducerea sumei evidentiata in contul de venit ale bugetului local 21.40.02.14. “
Venituri ale bugetelor locale- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”, este mai mic decat cheltuielile sectiunii de dezvoltare. Rezultand
astfel un deficit in valoare de 244.713,19 lei pe sectiunea de dezvoltare ale bugetului local.
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale , buget-finante , administrarea domeniului public si privat al comunei , agriculturii , gospodariei
comunale , protectia mediului , servicii si comert
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.adin O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETARIU adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe
anul 2021 în cuantum de -244.713,19 lei, din excedentul anilor precedenți
Total venituri Sectiunii de dezvoltare
 Varsaminte din sectiunii de functionare
 Sume din excedent BL pt finantarea SD
 Sume alocate din bugetul AFIR
 Sume primite de la UE

1.891.823,58 lei
511.600,12 lei
723.459,80 lei
186.619,41 lei
470.144,25 lei

Total venituri: 1.891.823,58-723.459,80=1.168.363,78

Total cheltuieli pe sectiunii de dezvoltare :
 Sistem de supraveghere video
 Infiintare centru after school
 Proiect ROHU 319
 Proiect reabilitare camine culturale
 Cotizatie anuala ADI ZMO,Gal Bihor
 Transfer ASOC INTER ZONA NORD VEST
 Majorare capital Apa Canal NORD Vest
 Achizitionare actiuni Apa Canal NORD Vest
 SF GAZ in Comuna Cetariu
 Echipamente tocator vegetatie sararita
 Expropriere terenuri
 Asfaltare strazi in Cetariu
 PT Modernizare strazi in Comuna Cetariu

139.360,17 lei
205.387,05 lei
253.998,80 lei
83.397,00 lei
126.950,00 lei
200.000,00 lei
57.000 lei
55.392,95 lei
40.000,00 lei
99.999,27 lei
29.061,00 lei
90.400,73 lei
32.130,00 lei

Total cheltuieli: 1.413.076,97 lei
Deficit: 1.168.363,78-1.413.076,97= -244.713,19 lei
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Cetariu
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Primarul
- Cetăţenii prin afişare
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
LAKATOS ÉVA
Contrasemnează pt. legalitate
Secretar General Mercedes SABĂU

6.01.2022
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 6 voturi pentru , 0 voturi împotrivă , 3 abțineri

