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HOTĂRÂRE NR. 49/2021
privind  aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei

Leliceni aferent trimestrului III al anului 2021

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data
de 24 noiembrie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 161/2021;
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 79/2021 iniţiat de primar în baza rapoartelor de
specialitate elaborate de consilierul cu atribuţii contabile din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Leliceni;

- Referatul de aprobare nr. 80/2021 înaintat de primarul comunei privind
aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II anul 2021;

- Raportul de specialitate nr. 206/2021 întocmit de Compartimentul
contabilitate, buget-finanțe, taxe și impozite din  cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Leliceni;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare,
juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local Leliceni;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.12 al Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu
modificările şi completările ulterioare prin O.U.G. nr. 63/2010, aprobat prin Legea
13/2011.

Ținând cont de prevederile:
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1801/2020 pentru aprobarea

componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor
privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte
rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare –
Forexebug;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi rectificată prin Legea
nr.199/1997;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  nr.23/2021 privind  aprobarea
bugetului local pe anul 2021 şi, estimările pe anii 2022 - 2024, cu modificările și
completările ulterioare;

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare respectiv a
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. a și art.196 alin.(1) lit. a
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă veniturile şi cheltuielile aferente trimestrului III la bugetul
local în mii lei:

Art.2. În baza art.1 se aprobă Contul de execuţie al bugetului local – venituri
conform anexei nr.1, Contul de execuţie al bugetului local – cheltuieli conform
anexei nr.2.

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Harghita,

ordonatorului principal de credite, AJFP Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare.

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier Secretar general al comunei,

Vitos László-Károly Molnár Szidonia

Nr.49
Adoptată în ședința din data de 24 noiembrie 2021
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție

La venituri
Prevederi bugetare definitive 3485,68
Încasări realizate 2713,62
Din care pentru:
Funcţionare 2418,70
Dezvoltare 294,92

La cheltuieli
credite bugetare definitive 4989,38
Plăţi efectuate 2011,51
Din care pentru:
Funcţionare 1950,97
Dezvoltare 60,54




