
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 
Consiliul local al comunei Căpleni 
 
 
 

 
 Proiect de Hotărâre nr. 23/2021 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021 
 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________ 
 
 
 
 Având   în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.23/07.05.2021, 
- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane 
nr.17/07.05.2021,  
- raportul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism; 
- prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele locale publice, cu 
modificările și completările ulterioare 
 În conformitate cu  prevederile art.129 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4)   lit.”a” din  
Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 
ulterioare, 
 În temeiul prevederilor  art.139 alin.(3) lit.”a” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.-1.- Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.-2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Căpleni şi 
compartimentul  financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane  al Primăriei comunei 
Căpleni. 
 

Art.-3.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, cu:  

 Instituţia Prefectului -  judeţul Satu Mare 
 Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 

propriu. 
 
 
         Căpleni, 7 mai 2021.-  
 
 
 
    Iniţiator      Avizat 
               Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 
                    Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 



 
 
 
 
 
COMUNA CĂPLENI 
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 
Nr.23/07.05.2021 
 

 
 

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre 23/2021  

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

locale publice, cu modificările și completările ulterioare: ” In lunile aprilie, iulie si octombrie, 

pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 

principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre 

autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului 

imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de 

colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului: 

   a) sa nu inregistreze plati restante; 

   b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, 

pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero” 

Având în vedere atribuţia consiliului local conform prevederile art.129 alin.(4) lit.”a” din 

Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare , de a  

„a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, 

modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar”;  

În conformitate cu prevederile  art.155 alin.(4)  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea 

proiectului de hotărâre nr.23/2021. 

 

 
 
            Megyeri Tamás-Róbert 
         Primarul comunei Căpleni 
 
 



 
 
Primăria comunei Căpleni 
Compartimentului financiar contabil, 
taxe și impozite locale, resurse umane  
Nr.17/07.05.2021 
 
 
 
 

 
 

Raportul Compartimentului de specialitate 
asupra proiectului de Hotărâre Nr.23/2021  

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021 
 
 
 

 Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr.23/07.05.202 al primarului comunei Căpleni, 

 prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele locale publice, cu 

modificările și completările ulterioare: ” In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru 

trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 

principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare 

de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni,  

  atribuţia consiliului local conform prevederile art.129 alin.(4) lit.”a” din  Ordonanța de 

Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, de a  aproba, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, 

virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a 

exercitiului bugetar. 

 În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit.”b” din  Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, constat că 

proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

   

 

 

     Contabil 

    Gozner Maria-Terezia 


