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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2021 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
06 ianuarie 2022,  

Având în vedere 
 - Referatul de aprobare nr. 1/2022  al proiectului de hotărâre prin care se propune 
aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcţia Economică  din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 18/03.01.2022,  
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 1 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 1, 2 şi 3/06.01.2022, 
 Văzând HCL  nr. 370/2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al 
anului 2021, 

În conformitate cu prevederile Cap. V pct. 5.16.2.1 din Anexa la Ordinul nr. 
1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2021, art. 13, art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, actualizată,  
    În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, 
alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului aferent secțiunii de dezvoltare al 

anului 2021, în valoare de 7.142.803,30 lei, din excedentul bugetar al anului 2020. 
Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, 

va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea 
dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
Direcţiei Economice, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina 
de internet www.primariamedias.ro.  
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