
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 

 Proiect de Hotărâre nr. 1/2022 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 

 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________ 

 

 

 

 Având   în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.1/17.01.2022, 

- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane 

nr.1/18.01.2022,  
- raportul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism, 

 În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) 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) și art.196 alin.(1) 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 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 Primăriei comunei 

Căpleni. 

 

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

prevăzut de lege, cu:  

− Instituţia Prefectului -  judeţul Satu Mare, 

− Primarul comunei Căpleni, 

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

  

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

comunei Căpleni. 
 

 

         Căpleni, 17 ianuarie 2022.-  

 

 
   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.1/17.01.2022 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre 1/2022  

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 

privind finanțele locale publice, cu modificările și completările ulterioare: 

” Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor 

deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor ..” 

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”;  

Propun aprobarea proiectului de hotărâre nr.1/2022. 

 

 

 

            Megyeri Tamás-Róbert 

           Primarul comunei Căpleni 

 

 


