
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 Hotărâre Nr.39/2021.- 

privind modificarea HCL nr. 36/15.07.2021 privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  17 august 2021.- 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.39/13.08.2021 inițiat de Viceprimarul comunei Căpleni prin care propune 

modificarea HCL nr.17/20.042021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli  al comunei Căpleni în anul 2020 

- raportul nr. 32/13.08.2021 al compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse 

umane  utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei Căpleni în anul 2020 

- avizul comisiei speciale pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.35/16.08.2021, 

 În baza prevederilor: 

- art.58 alin.(1) din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare,  

- Cap.V, punctul 5.16.3 din Ordinul nr.3155/15.12.2020 al Ministerului Finanțelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) , art.196 alin.(1) 

lit.a), din O.U.G. 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 HCL nr.36/15.07.2021 privind utilizarea excedentului bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni realizat în anul 2020, astfel: 

- utilizare excedent total, în sumă de  1.938.000 lei, la secțiunea de dezvoltare,  după cum 

urmează: 

-Modernizare strada Maghiara in Comuna Capleni judetul Satu Mare                     623.000 lei 

 Lucrari de reabilitare privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 

-Inteligenta a energiei la Gradinita cu program prelungit in Comuna Capleni        30.000 lei 

-Lucrari de reabilitare privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 

Inteligenta a energiei la Scoala gimnaziala FENYI ISTVAN Capleni                   30.000 lei          

 

-B3-22-03 Tobogan cu catarator-inalt                                                                        52.000 lei 

-B1-12-H6 Leagan 2 persoane+leagan cuib                                                               21.100 lei  

-B4-21 Funicular 25                                                                                                    43.400 lei 

-B4-01 Joc de echilibru                                                                                               10.000 lei 

-B5-09 Balansoar 4 persoane                                                                                        9.500 lei 

-B6-11-06 Figurina pe arc gasca                                                                                   5.500 lei 

-B6-11-06 Figurina pe arc cocos                                                                                   5.500 lei 

-J1-14 Leagan cuib oval                                                                                              13.000 lei 

-Modernizare cladire magazie la primaria Capleni                                           335.000 lei 

-Construire Centru Recreativ Capleni                                                               190.000 lei 

-Buldoexcavator           500.000 lei 

-Modernizarea drumurilor agricole in comuna Capleni, jud, Satu Mare                    70.000 lei 

 

TOTAL:      1.938.000 lei 

 



Art.-2- Primarul comunei Căpleni, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

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

de lege, cu:  

− Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,  

− Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane   

 

Art.-4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

  

 

                                Căpleni, 17 august 2021.-  

 

 

 

 

 
Președinte de ședință        Contrasemnează 

                        Gal Zoltan                       Csizmar Erika 

                                                              Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor 

prezenți: 11, Nr. total al consilierilor absenți:2, Voturi pentru:8, Voturi împotrivă:3, Abțineri:0. 


