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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare şi deficitului secţiunii de 

dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021, precum şi utilizarea 
excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.446/05.01.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.447/05.01.2022; 
        - avizul comisiei buget – finanţe, administrare domeniul public și privat; 
        - prevederile art.58 al Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu 
modificările şi completările ulterioare și prevederile O.M.F.P nr.1536/15.12.2021 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2021. 
 
          În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.„a” și 
art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art.1. Se aprobă excedentul secţiunii de funcţionare în sumă de 719.601,82 lei 
şi deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de -7.423.578,45 lei, din excedentul 
bugetului local pe anul 2021. 
         Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2021 în sumă de 6.057.357,39 lei.  
         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Tehnice, Direcției Programe Europene, Direcției Servicii Publice şi Direcţiei 
Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu 
pentru ducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                           SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 06 ianuarie 2022        
Nr. 1     

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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