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HoTÁn,iREANr. 1

Din 06 ianuane2022

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local
al anului 2021

Consiliul local al comunei Izvoru Crigului , judePl Cluj, intrunit in ;edinta de lucru extraodinará din data de
06.0I.2022;
Avánd ín vedere prevederile:

- Ordinul M,F.P. nr, 153612021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar
al anului 2021;
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale locale cu modificárile gi completárile ulterioare ;

- OUG nr.57 l2019 codul administrativ
Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 9 din 03.0I.2022.
Ín temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr. 57 l 20 1 9 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI Izvoru Crigului adoptá prezenta
HoTÁRÁRE

Art. 1. Se aprobá acoperirea golurilor sectiunii de dezvoltare a anului 202l,in sumá de 266.600lei, la Sursa
A.

Art. 2. Se aprobá acoperirea definitivá a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2021, Ia Sursa A in suma
de266.193,20lei, precum gi acoperirea totalá 9i definitivá a deficitului sursei A, in sumá de 171.159,84 lei.

Art.3. Se aprobá acoperirea golurilor sectiunii de funcfionare a anului 2021,in sumá de 136.744,90lei,la
Sursa E.

Art. 4. Se aprobá acoperirea definitivá a deficitului sectiunii de functionare a anului 2021, la Sursa E, ín
*'*.';.l';"fi;* 

acoperirea totala 9i definitivá a deficitului a anului 2',02I,iaSursa E, in suma de 93.867,45

lei.
Art. 6.Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotárári se incredinfeazá Primarul comunei Izvoru

Crigului si comparlimentul buget finan{e.

^rt, 
7. Prin grija Secretarului General al Comunei lzvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá ín termenul

prevázut de lege cátre :

- lnstitulia Prefectului Jude}ului Cluj,
- Primarul comunei Izvoru Crigului ,

- Compartimentului de specialitate 
_

- Compartimentuluidespecialitatr
PRE§EDINTE DE §EDINTA

- Uomparlunelltutul uc_sp§§lallta
PRE§EDINTE DE §EDINTA , , SECRETAR GENERI

. , IZvoRU CRI
SZTRANYÁx urÁINDA _ OLTEAN GA]

,1,\.,t, ,)rr'i
Prezenta hotáráre afóst ádoptatá cu :area prevederilor OUG nr. 5'7 l2019 codul administrativ :

LUI
CoMUNEI

IoAN

Nr. consilieri in functie 9 Voturi,, Pentru )) : 8

Nr. consilieri prezenli = 8 Voturi ,, impotrivá i : 0

,, Abtineri )' = 0


