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DISPOZIȚIA Nr. 2 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al UATC  

Blandiana a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2022. 

 

Primarul comunei Blandiana, județul Alba; 

Văzând raportul de specialitate nr. 34/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din  

excedentul bugetului local al UATC Blandiana a deficitului secțiunii de dezvoltare, întocmit de 

compartimentul financiar-contabil; 

În conformitate cu prevederile:  

- art. 58, alin. 1^4 din Legea 273/2006 – privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare, conform cărora „ acoperirea definitivă la sfârșitul anului, a eventualelor 

deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, se poate face în baza dispoziției 

ordonatorului principal de credite, sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții, atunci când 

deficitul rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate în baza 

hotărârilor autorităților deliberative pentru destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).” 

- OMFP nr. 4271/15.12.2022, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2022 stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local, pct 

5.16.3  (1) , lit. b – conform cărora: „ În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de 

dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi, până la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. c) sau 

potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), după caz, din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 - art. 155 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 – privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUN: 

 

Art.1 Se aprobă  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, sursa A,  a deficitului 

secțiunii dezvoltare în sumă de 712.714,46 lei pentru anul 2022. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează compartimentul financiar-contabil 

din cadrul Primăriei comunei Blandiana.  

Art.3. Prezenta se va comunică: 

      - Instituției Prefectului Județul  Alba; 

                 - Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

      - Compartimentului financiar-contabil; 

                 - Primarului comunei Blandiana; 

- la dosar. 

                                                                                Blandiana, 06.01.2023 
 

 

 PRIMAR,                       Contrasemnează, 

      Nicolae GHERMAN                                                             Secretar general comuna 

                                                                                                              Ioan-Ovidiu CUNȚAN 

                                                                                                          

 

 


