
  

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                            
 

 HOTĂRÂREA NR. 1/04.01.2023 

 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii dezvoltare din cadrul bugetului 

local al comunei Cristian pentru anul 2022 din excedentul existent în bugetul localității 

Cristian  

         Consiliul Local al Comunei Cristian, întrunit în sedință extraordinară (de îndată) la data 

de 04.01.2023; 

Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) art. 4 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oct. 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 

f)  Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 aprobate prin 

Ordinul nr. 4271 din data de 15 decembrie 2022 al ministrului finanțelor; 

g) art. 8, art.11, alin. (1), lit. a), art. 12, art. 13, art. 39, art. 49, alin. (1), art. 58, alin. (1) indice 

4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

h) art. 129, alin. (4) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

        Având în vedere: 

i) referatul nr. 60/04.01.2023 al Biroului Financiar, Buget – Contabilitate prin care se solicită 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii dezvoltare din cadrul bugetului local al 

comunei Cristian pentru anul 2022 din excedentul existent în bugetul localității Cristian, în 

valoare de 11.246.577,38 lei, sumă ce reprezintă deficitul secțiunii dezvoltare a execuției 

bugetare la data de 31.12.2022. 

       Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local Cristian, 

la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi prin care se propune 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii dezvoltare din cadrul bugetului local al 

comunei Cristian pentru anul 2022 din excedentul existent în bugetul localității Cristian, în 



valoare de 11.246.577,38  lei, sumă ce reprezintă deficitul secțiunii dezvoltare a execuției 

bugetare la data de 31.12.2021, înregistrate sub nr. 1/04.01.2023. 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 HOTĂRAȘTE:  

 

         Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 11.246.577,38  lei din 

cadrul secțiunii dezvoltare aferente bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022 din 

excedentul existent în bugetul local al comunei Cristian.  

        Art.2. Primarul comunei Cristian prin Biroul Financiar, Buget-Contabilitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari cu respectarea prevederilor din actele 

normative în materie.  

 

 

            Adoptată la Cristian, în data de 04.01.2023 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ             CONTRASEMNEAZĂ 

      Jan-Florin COȘULEȚ              pentru SECRETARUL GENERAL AL  

                       COMUNEI CRISTIAN 

            Anca -Delia NECULA 

           Cons. Jr. Angelica RUNCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0„abțineri” din 12  

consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar; 2 ex. Birou 

Financiar; 

AR/AR/6 ex. 

 


