
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

 

Privind : validarea Dispoziției nr. 2/06.01.2022 privind acoperirea 

definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local Blejesti , 

sursa A , al anului 2021, cu suma de 484.973,80 lei , din excedentul 

anului 2020 

 
 

Consiliul Local Blejesti , intrunit in sedinta ordinara in data de 31 ianuarie  2022,  
avand in vedere:  

-referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti  

-raportul de specialitate al compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Blejesti 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Blejesti  

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare 

-prevederile pct. 5.16.3 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor 

nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2021, cu completările ulterioare 

- prevederile art. 84 alin. (3-5), art.87 alin.(3) și alin. (5), art.88, art.129, alin.(2) lit.b), alin.(4) 

lit.a), art.139, alin. (3) , lit. a), coroborat cu art.5, lit.cc)  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările ulterioare, 

 

In temeiul prevederilor art 139, alin (1) si art 196, alin (1), lit a din OUG nr. 57/ 

2019 , privind Codul adminsitartiv , cu modificarile si completarile ulterioare : 

H O T Ă R Ă  S T E 

Art. 1. Se validează Dispoziția  nr. 2/06.01.2022 privind acoperirea 

definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa 

A , pe anul 2021,cu suma de 484.973,80 lei, din excedentul bugetului local al 

anului 2020. 

Art.2. Se imputernicește primarul comunei Blejesti , prin 

compartimentele de specialitate, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art.3. Secretarul general al comunei  Blejesti va comunica prevederile 

prezentei hotarari tuturor institutiilor  si persoanelor interesate, in termenul 

prevazut de lege, dupa adoptare. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL,    

  Burcea  Gheorghe                                                                     Jr. Burcea Adriana  

 



BLEJESTI   

Nr.2 din 31 ianuarie  2022 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 31   ianuarie 2022  

CVORUM: 13 consilieri în funcție; 13   consilieri prezenți, din care: PENTRU 13  , ABȚINERI - ,  ÎMPOTRIVĂ  - 
 
 
 
 
 

 


