ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22 din 24.03.2022
Privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului local
înregistrat la 31.12.2021
INIŢIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa
CONSILIUL LOCAL CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de
24.03.2022;
Ţinând cont de: referatul de aprobare prezentat și înregistrat la nr. 1707/23.03.2022 și
proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe, prezentat și
înregistrat la nr. 1708/23.03.2022; raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului – contabilitate – cu nr. 1709/23.03.2022; avizul consultativ
al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 1 cu nr. 1784/24.03..2022; avizul
consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 1791/24.03.2022;
avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr.
1800/24.03.2022;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
• art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din
Constituția României, republicată; art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; art. 7 alin.
(2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
• art. 129 alineat (4) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
• art. 58, art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
• Ordonanța nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor
privind finanțele publice;
În temeiul art. 139 alineat (3) litera a) și art. 196 alineat (1) litera a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă utilizarea parțială a sumei de 200000 lei pentru proiectul
"ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA" din excedentul
bugetului local, înregistrat la 31 decembrie 2021 în valoare totală de 2253281,81
lei.
Art.2. Se aprobă situația angajamentelor legale conform anexei nr. 1, parte
integrantă.
Art.3. Compartimentul contabilitate și Primarul comunei Chirnogeni răspund de
ducerea la îndeplinire a prezentei.

Art.4. Secretarul general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea
prezentei Instituției Prefectului – Județul Constanța în vederea exercitării controlului
de legalitate precum și tuturor factorilor interesați.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 24.03.2022 cu un
număr de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

ANEXA nr. la HCL nr. 22/24.03.2022
Președinte de ședință,
NASTA IONUȚ

Denumirea instituției publice COMUNA CHIRNOGENI
Codul de identificare 6483311

SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR LEGALE
din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente la data de 24.03.2022
Credite bugetare destinate stingerii obligatiilor de plata
rezultate din angajamente legale incheiate
din care pentru plata:
Total credite
Valoarea
bugetare destinate
angajamente legale
angajamentelor legale
platii obligatiilor
incheiate in anii
incheiate in anul
angajamente legale angajamente legale
rezultate din
anteriori, cu
curent pana la data
incheiate in anii
incheiate in anul
angajamentele
termen de plata in
depunerii situatiei
anteriori, cu
curent , cu termen
legale incheiate
anii anteriori,
termen de plata in de plata in anul
restante la 31
anul curent
curent
decembrie anul
precedent

Denumire obiectiv /proiect/ categorie de investitie aprobata

Bugetsursa de
finantare

Capitol / titlu de
cheltuiala bugetara

Credite
bugetare
aprobate
pentru anul
curent

1

2

3

4

5

6

02A

700000710000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

"Înființare sistem inteligent de distribuție gaze
naturale în comuna Chirnogeni, județul Constanța"

TOTAL

Credite de
angajament
aferente anului
curent

7

0

8

0

9

10=7+8+9

200000

200000

200000

200000

Ordonator de credite al instituției publice,
GHEORGHE MANTA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comună,
Dan Claudia

