
ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.6
din 27.01.2022

privind: validarea dispoziliei nr. I din 05.01.2022 cu privire la acoperirea definitivd a deficitului
secliunii de dezvoltare inregistrat in anul 2021 dinexcedentul bugetului local al anilor preoedenfi;

Initiator : Bratu Petricd - primar
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare : 689/20.01.2022

Consiliul looal al comunei Tulucesti, judetul Galati, intrunit in qedinli ordinard in data de
27.01.2022 convocat prin dispozitia nr. 7/17.01.2022 ;

Avand in vedere Expunerea de motive prezentata
690120.01.2022;

Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr. 694120.01.2022;

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultur[, acicivrt}tli
economico-financiare, amenajarea teritoriului gi urbanism inregistratd sub nr. 913127.01.2022;

AvAnd in vedere prevederile art 58 din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele publice
locale, cu modificlrile gi complet5rile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr.
5712019 privind Codul Administrativ, cu modific[rile gi completlrile ulterioare;

Conform art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit a din OUG nr.57lZOl9 privind
Codul Administrativ, cu modific[rile gi completirile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. - Se valideazd" dispozilia nr nr. I din 05.01 .2022 cu privire la acoperirea definitiv6 a
deficitului secfiunii de dezvoltare inregistrat in anul 2O2l din excedentul bugetului local al anilor
precedenli, conform anexei la prezenta hotir6re;

Art. 2. - Domnul primar, Bratu Petric[, va duce la indeplinireWezentahotarare;
Art. 3 - Domnul secretar, Sandu Dan, va aduce la cunostinta publica prezentahotarare, va

comunica qi transmite prevederile prezentei hotirOri factorilor pi institqiilor interesate, precum gi
domnului Prefect in vederea efectu[rii contolului de legalitate;

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza
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