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Hotărâre Nr.41/2021.- 

privind rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.09.2021.- 

 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr. 41/22.09.2021  al primarului comunei Căpleni, 

− raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 

34/22.09.2021,   

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

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.37/23.09.2021, 

 În conformitate cu prevederile: 

-   art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.a) și lit.c), art.49 alin.(4)  din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- OUG nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b)alin.(4) lit.a)  coroborate cu prevederile art.139 

alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Căpleni pe 

anul 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  comunei Căpleni. 

 

      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 uman 

  

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

comunei Căpleni. 

 

      

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:11, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 


