
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 

Hotărâre Nr.9/2022.- 

privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de 8 februarie 2022.- 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr. 9/03.02.2022  al primarului comunei Căpleni, 

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

nr.8/04.02.2022, 

− prevederile  art. 4, art.11, art.19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,    

− adresa nr. 1021/2022 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu  Mare Serviciul S.A.E.E.B.L. privind 

repartizarea anuala a sumelor aprobate prin Decizia administratiei judetene a Finatelor Publice 

Satu Mare conform art.6 alin.(4) din Legea nr.317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022,  

− adresa nr. 2584/2022 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu  Mare repartizarea pe AN a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr. 317/2021 si 

estimarile pe anii  2023, 2024, 2025 conform adresei Ministerului Finantelor Publice 

nr.468182/2021 

− Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.2/2022 pentru aprobarea repartizarii pe unitati 

administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, in 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 

317/2021, 

− adresa nr.1580/18.01.2022 al Consiliului Județean Satu Mare privind estimările pe anul 2023-

2025 cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrare și din sumele alocate din 

cota 14% din impozitul pe venit, ce se repartizeaza potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) lit. b) 

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor,  pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor 

de infrastructură care necesită cofinanțare localăraportul 14/12.04.2021 al compartimentului 

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

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

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. 60/07.02.2022 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022,   

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), 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 bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Căpleni pe anul 2022 

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 al  comunei Căpleni. 

 



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

prevăzut de lege, către cu:  

- Primarul comunei Căpleni, 

-Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, 

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

  

 Art.-4.- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 

propriu. 

  

 

         Căpleni,  8 februarie 2022.-  

   

 

 

 

   Președinte de ședință        Contrasemnează 

           Pink Rudolf         Csizmar Erika 

                                   Secretar General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ.  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. 


