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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperire gol de casă în 
secțiunea funcționare în 2022  

 
Consiliul local al comunei Mânzălești,judeţul Buzău, întrunit în şedinţa extraordinară (de 

îndată )  din data de 05.01.2022  ; 

 

Având în vedere : 

-  referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel, înregistrat la  nr.1  

din 04.01.2022 ,  

- raportul de specialitate  întocmit de compartimentul financiar contabil, impozite și 

taxe locale, salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mânzălești , înregistrat sub nr.2 din 04.01.2022 

În conformitate cu : 

- prevederile art.58 alin (1) lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale,cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare , 

- prevederile CAP V , punctual 5.15 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor 

Publice nr.1536 din 15.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2021,  

În temeiul art. 129 alin. ( 4 ) lit.a, alin. (7) lit. ’’s’’ , art. 139 alin (3) lit.a), coroborat 

cu prevederile art. 196 alin (1) lit.a) şi art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare . 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 Se aprobă utilizarea din excedentul anilor precedenți , a sumei de 150 mii 

lei , pentru acoperirea temporară a golurilor de casă , provenite din decalajele  între 

veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2022.  

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei 

Mânzălești , judeţul Buzău prin intermediul compartimentului financiar contabil , 

impozite și taxe locale, salarizare . 



Art.3 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului general al comunei 

autoritătilor si institutilor intereste ( Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului 

comunei Mânzălești, compartiment financiar contabil , impozite și taxe locale , 

salarizare , Trezorerie Buzău  ). 

            
    

               PRIMAR,                                                                      AVIZEAZĂ 
      Moldoveanu Viorel                                     Secretar General al Comunei Mânzălești  
                                                                                           Iancu Viorica Raimonda 
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