
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.27/2022.- 

privind aprobarea modificării  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de _____2022.- 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr. 27/02.06.2022  al primarului comunei Căpleni, 

− adresa 62912/18.05.2022 al DGRFP Cluj Napoca, AJFP Satu Mare, Serviciul SAEEBI privind 

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr.317/202 

Legea bugetului de stat pe anul 2022 

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

19/02.06.2022,   

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

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. , 

− HCL nr.9/08.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, 

− HCL nr.18/17.03.2022 și HCL nr.23/17.05.2022 privind modificarea  bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2022. 

 

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

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,   

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)  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 modificarea bugetului 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, 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 umane 

  

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

comunei Căpleni. 

 

  Căpleni,  2 iunie 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.27/02.06.2022 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.27/2022 

privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 

 

 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) 

lit.c) și art.31 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările uletrioare, reprezentând 

instrumentul de prezentare și motivare a proiectului Hotărârii Consiliului local privind aprobarea 

modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli. 

Proiectul de hotărâre are la bază  majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli cu suma totală 

de 95 mii lei, astfel : 

Venituri:          mii lei 

 

 Buget aprobat Buget modificat Diferența 

-venituri proprii 976 1051 +75 

-prelevări din buget 

de stat 

5003 

175 scoala                               

5023 

195 scoala                                

+20 

 

 

Cheltuieli: 

           mii lei 
 

 Buget aprobat Buget modificat Diferența 

CAP.65.02-INVAT. 380 400 +20 

-bunuri şi servicii 338(175+163) 358(195+163) +20 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele locale publice, cu modificările 

și completările ulterioare și prevederile art.136 alin.(8), lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, propun spre aprobare modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 conform proiectului nr.27/2022. 

 

 

 

Megyeri Tamás-Róbert 

Primarul comunei Căpleni 

 

 


