
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Hotărâre Nr.47/2022.-
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de 19.10.2022.-

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 46/14.10.2022 al primarului comunei Căpleni,
 adresa Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a

Finanțelor Publice Satu Mare, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor
Locale Nr.118260/26.09.2022 cu privire la alocarea sumei de 29 mii lei pentru plata recenzorilor
și nr.126590/12.10.2022 de modificarea repartizării sumelor defalcate din TVA;

 adresa Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Satu Mare, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
nr.112559/09.09.2022;

 Decizia de plată nr.14913836-M15/02.06.2022 al APIA
 raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr.

47/14.10.2022,
 avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. 89/18.10.2022,
 HCL nr.9/08.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022,
 HCL nr.18/17.03.2022, HCL nr.23/17.05.2022, HCL nr.27/07.06.2022 și HCL nr.30/05.07.2022

privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022,
 O.G. nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat 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.

Președinte de ședință Contrasemnează
Heveli József 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: 12, Nr. total al consilierilor absenți:1,
Voturi pentru:12, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0.
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