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Proiect de Hotărâre Nr.34/2020.- 
privind modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

 
Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2020.- 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr. 34/10.12.2020  al primarului comunei Căpleni, 

− adresa nr. 136670/10.12.2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu  Mare, in baza prevederilor art. 1 din 
Hotararea Guvernului nr.1044/2020 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetului locale pe anul 2020 cu suma de 198 mii lei din fondul de rezerva bugetara 
la dispizitia Guvernului, “Pentru plata drepturilor asistenti personali ai persoanelor cu handicap 
grav si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav’’, 

− raportul nr.18/11.12.2020 al compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, 
resurse umane și achiziții publice, 

−  avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism, , 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele locale publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) ”b,”alin.(4) lit.”a”  coroborate cu prevederile 
art.139 alin.(3) lit.”a”, art.196 alin.(1) ”a” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

         Art.-1.-Se aprobă modificarea bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Căpleni pe anul 
2020 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Art.-2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Căpleni şi compartimentul 
financiar-contabil, resurse umane și achiziții publice al  comunei Căpleni. 
 
         Art.-3.- Prezenta se comunică cu:  

➢ Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare 
➢ Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane  

 și achiziții publice 
➢ Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare 

pe site-ul propriu. 
  
 

  Căpleni,  10 decembrie 2020.-
     

 
 
 

   Iniţiator      Avizat 
     Megyeri Tamás-Róbert         Csizmar Erika 

             Primarul comunei Căpleni       Secretar General 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA CĂPLENI 
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 
Nr.34/10.12.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.34/2020 
privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

 
 
 

 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8), lit.”a” din Ordonanța de 
Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederileart.6 alin.(3), art.30 alin.(1) 
lit.c) și art.31 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările uletrioare, reprezentând 
instrumentul de prezentare și motivarea a proiectului Hotărârii Consiliului local privind modificarea 
bugetului local de venituri şi cheltuieli. 
 Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie adresa nr. 136670/10.12.2020 a 
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Satu  Mare, in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr.1044/2020 privind 
majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale pe anul 2020 cu suma de 198 
mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispizitia Guvernului, “Pentru plata drepturilor asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav’’
  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele locale publice, cu 
modificările și completările ulterioare și prevederile art.136 alin.(8), lit.”a” din Ordonanța de Urgență 
Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre aprobare modificarea bugetul local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 conform proiectului nr.34/2020. 
 
 
 

Megyeri Tamás-Róbert 
Primarul comunei Căpleni 
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