
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANJ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anuJ 2021, 

din excedentul bugetului local al comunei Tomşa ni, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi 
acoperirea temporara a golurilor de caslf în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2 din 04.01.2022, 
A vând în vedere 

-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 52 din 04.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53 din 04.01.2022 ,
-Contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2021,

În baza prevederilor: 
- art. 58 din Legea nr. 263/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare, 
- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, 
Cu respectarea principiilor cuprinse în Legea nr. 1238/2021 -legea bugetului de stat pe anul 2022, 
În temeiul art. 129 alin. (2) litera "b", alin. (4) litera ••a" şi art. 139 alin. (3) litera "a" din Ordonanta de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul local al comunei Tomşani, judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al 
comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2021, în sumă de 92.024,68 lei, din excedentul bugetului local al 
anilor precedenţi. 

ART. 2: Se aprobă acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare în anul curent, în sumă de 350.000 lei, din excedentul 
bugetului local al anilor precedenţi. 

ART. 3: Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Tomşani şi biroul financiar
contabil din cadrul aparatului de specialitate aJ Primarului comunei Tomşani. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
• rel-Virgil

Contrasemnează
Secretar general al comunei 

Tomșani,
Matei Violeta Iuliana




