
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.2/2022 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a 

deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2021 al comunei 

Cernat, județul Covasna 

 

 

 Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna,  

 analizând referatul doamnei consilieră Dezsi Reka Maria cu privire la aprobarea acoperirii 

definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare 

aferent exercițiului bugetar al anului 2021 al comunei Cernat, județul Covasna; 

 Dispoziția Primarului Nr. 1/2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar 

al anului 2021 al comunei Cernat, județul Covasna ; 

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale și ale OMFP nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2021, Cap. V, pct. 5.16.3. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.c), coroborat cu art. 

196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

Art.1. – Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți 

a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2021, al comunei Cernat, 

județul Covasna, în valoare de 823.110,91 lei.. 

  Art.2. – Compartimentul de contabilitate, taxe și impozite va aduce la îndeplinirea 

prevederile prezentei dispoziție.  

Art.3. – Prezenta dispoziție va fi comunicată compartimentelor de specialitate, precum și 

Instituției, Prefectului județului Covasna. 

 

 

Cernat la 26.01.2022 

Preşedintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate 

Mágori István        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la Dir. Ge-lă a Finanţelor Publice al jud.Covasna 

1 ex.la afişare 
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