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R O M Â N I A                                            

     CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

 JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                    COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                  E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

PROIECT nr. 1/ 04.01.2022 

 HOTĂRÂRE    

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din  

excedentul bugetului local al  anilor precedenți precum și validarea dispoziției nr. 322/ 31.12.2021 privind 

rectificarea bugetului local 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată la data de 5 Ianuarie 2022, 

 Având în vedere: 

-Prevederile cap.V pct.5.16.3 alin.(1) lit.b), alin.(2) cap.V din Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1536/16.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, 

cu modificările aduse prin Ordinul 1568/21.12.2021,  

-Prevederile art.1, art.4 alin.(1), art.19 alin.(1), (2) , art.58 alin.(1) lit.c), art. 82 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 15/2021  privind Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr.19 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Roseți pe anul 2021; 

-Prevederile Legii nr.69/2010 privind legea responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.a), art. 136 alin.(1), alin.(8)  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,  

Analizând : 

-Raportul de specialitate nr.36/04.01.2022, întocmit de către d-na Apostol Georgeta-Inspector cheltuieli în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi; 

-Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Roseți cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, înregistrat cu nr. 

35/04.01.2022,  

-adresa nr. 17540/30.12.2021 a MLDPA privind notificarea referitoare la plata parțială a fondurilor FEDR și a celor 

de cofinanțare de la bugetul de stat din cofinanțare de la bugetul de stat conform deciziei ICCJ nr. 3865/23.07.2020, 

-Prevederile dispoziției nr. 322/31.12.2021 privind rectificarea bugetului local cu sume primite de la M.L.D.P.A, 

-Avizul comisiei de specialitate nr. 2 înregistrat cu nr._______05.01.2022, 

-prevederile H.C.L Roseți  nr. 49/25.10.2021  privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) corelat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă utmătoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

               Art.1. Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2021, astfel: 

         a) se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți  (sursa E) buget autofinanțate, deficitul  

secţiunii de dezvoltare  cu suma  de  37162,51 lei, 

         b) se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți  (sursa G) al serviciului de apă și 

canalizare, deficitul  secţiunii de dezvoltare  cu suma  de  15231,3 lei. 

Art.2.  Se validează dispoziția primarului comunei Roseți, nr. 322/31.12.2021 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Roseți, județul Călărași. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Roseţi şi 

Inspector cheltuieli din cadrul  aparatului  de specialitate al Primarului comunei Roseţi. 

-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin 

afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.  
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