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HOTĂRÂREA NR.1/2023 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului din sursa A, secțiunea de 
 dezvoltare de la data de 31.12.2022 în sumă de 897.820,17 lei 

Consiliul Local Arieșeni, întrunit în ședință publică extraordinară în data de 09 ianuarie 2023 
Luând în dezbatere: 

    Proiectul de hotărâre  nr.1/03.01.2023, inițiat de dl primar privind acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local a deficitului din sursa A, secțiunea de dezvoltare de la data de 31.12.2022 în sumă de 897.820,17 lei; 

   Referatul de aprobare nr. 26/03.01.2023 al primarului comunei Arieșeni; 
   Referatul de specialitate al compartimentului Contabilitate cu privire la acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat  cu nr. 27/03.01.2023; 
           Ținând cont de: 

 Prevederile art.129 alin.(2) lit.a), lit.b) și alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 Legea nr. 273/2006 art 58 lit c al (1^4) Acoperirea definitivă la sfârșitul anului, a eventualelor deficite ale 
secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziției ordonatorului principal de credite, 
sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții, atunci când deficitul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar, este 
mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru destinațiile prevăzute la alin. 
(1) lit. a) și b); 

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3. 
  OMFP 4271/2022 pct 5.16.3  (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local 
- b) În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se 

acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți, până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, potrivit 
prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), după caz, din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare  

În temeiul art 155, alin(1) lit.c) și art.243 alin(1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  
                                                                                  HOTĂRĂȘTE 
 Art.1- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului din sursa A, secțiunea de 
dezvoltare la data de 31.12.2022 în sumă de 897.820,17 lei. 
           Art.2. Primarul comunei Arieșeni și  Compartimentul Contabilitate va duce la îndeplinirea prevederile 
prezentei hotărâri care va fi adoptată. 

          Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului Alba,Primarului Comunei 
Arieșeni,Dosar/afișaj primărie .Compartiment Contabilitate, Trezorerie Câmpeni      

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 

numărul consilierilor în funcţie.                                                                                          
Arieșeni, 09 ianuarie 2023 

 
                         contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                     pt. secretar general comună, 
     consilier local                                                                                                                               inspector asistent 
     Toader BÎLC                                                                                              Ionel-Viorel BELEI 
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