ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

H O T A R A R E A nr. 8
din 24. 02. 2022
privind : aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Foltesti si a
contului anual de executie al bugetului finantat integral din venituri proprii si
subventii pe anul 2021
INITIATOR : MORARU LAURENTIU - GIGI - primarul comunei Foltesti, judetul Galaţi.
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 818 / 17.02.2022.
Consiliul local al comunei Foltesti, judetul Galaţi, intrunit in sedinta ordinara din
24.02.2022.
Avand in vedere Referatul de aprobare a d-lui Moraru Laurentiu – Gigi – primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 819 / 17.02.2022.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 820 / 17.02.2022.
Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate.
Avand in vedere prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b” precum si ale alin. (4) lit. „a” din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza art. 139 alin. (3) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE :
Art.1. – Se aproba contul anual de executie a bugetului local al comunei Foltesti pe
anul 2021 astfel:
- la venituri 8.877.228 lei
- la cheltuieli 8.837.059 lei
cu un excedent in suma de 40.169 lei, dar impreuna cu excedentul ramas aferent anului 2020
avem un excedent la sfarsitul anul 2021 de 2.216.886 lei.

Art.2. - Se aproba contul anual de executie a bugetului finantat din venituri proprii si
subventii al comunei Foltesti pe anul 2021 astfel:
- la venituri 290.858 lei
- la cheltuieli 327.112 lei

cu un deficit de 36.254 lei, dar datorita excedentului de la sfarsitul anului 2020, avem
un excedent de 126.624 lei.
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi transmisa institutiei Prefectului jud. Galaţi, va fi
facuta publica prin grija secretarului com. Foltesti iar de ducere la indeplinire raspunde
primarul comunei Foltesti.
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