
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Hotărâre Nr.54/2022.-
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 noiembrie 2022.-

Având în vedere:
-Dispoziția nr. 233/2022 privind delegarea unor atribuții doamnei Silaghi Ileana- consilier 
superior în Compartimentul asistenţă socială şi autoritate tutelară din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Căpleni
-adresa Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Satu Mare, Serviciul Sintey şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor 
Locale Nr. 138716/03.11.2022 cu privire la alocarea sumei de 250 mii lei pentru “plata unor 
cheltuieli curente şi capital” şi Nr.141656/09.11.2022 de modificarea repartizării impozitul pe 
venit incasat
- referatul de aprobare nr. 53/11.11.2022  al primarului comunei Căpleni,
- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 
53/11.11.2022, 
- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. 96/16.11.2022,
- 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, HCL nr. 51/27.10.2022  privind modificarea  bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022.
- HCL nr. 47/19.10.2022 privind rectificare  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022
- H.G.R. nr. 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale;
- 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 rectificarea 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,  17 noiembrie 2022.-

          Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează
         Tabori Francisc-Robert                                                       Consilier superior,
                                                                                                       Silaghi Ileana

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.


