
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea utilizării in anul 2022 a sumei de 137.000 lei din 

excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2021, pentru secțiunea de 

dezvoltare 

 
 Consiliul local al comunei Mihăilești, judetul Buzău; 

 Având în vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr.158 din 

11.01.2022; 
 raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat sub nr. 159 

din 11.01.2022; 
 avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Mihailesti, 

 prevederile Ordinului nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021; 

 prevederile art. 58 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 129 alin.2, lit.b si alin.4 lit.a din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ. 
 În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind codul administrativ:  
       

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

 Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2022 a sumei de 137.000 lei din excedentul 

anual al bugetului local al Comunei Mihailesti rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar la 31.12.2021 pentru secțiunea de dezvoltare, pentru implementarea 

proiectului „PRO INCLUZIUNE - Asistenta Sociala Integrata pentru Comunitatea 

Mihailesti”, POCU/303/5/2/129998. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin 

compartimentele de specialitare. 

 Art.3. Secretarul general al comunei Mihăilești va comunica prezenta hotărâre 

autorităților, persoanelor fizice și juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Ion TUDOR 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 

 

Mihăileşti  
19.01.2022 

Nr. 2 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 
19.01.2022  cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 9 voturi pentru, 2 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


