
PROIECT 

Nr. 930 din 08.03.2022 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

 

privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  

aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Martie 2022 

 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana : 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Constantin-Octavian Cojocariu–primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.929 din 08.03.2022; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

…………………. 

-rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrare cu nr......................... 

- art. 49 alin.(12) şi alin.(13), art.58 alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, promulgată, cu modificările şi completările ulterioare prevede:                 

- H.C.L.nr. 15 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, cu 

modificările  și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice. 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(7), art. 

139 alin. (1) și alin.(3) lit.a) și 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 :  
 

           Articol unic – (1) Se aprobă contul anual de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 

31 Martie 2022, al comunei Bălăceana,astfel: 

 

Venituri Cheltuieli Grad realizare 

  Prevăzut Realizat   Prevăzut Realizat 
  Venituri 

% 
Cheltuieli 

Total,din 
care: 762.720 910.756 

Total,din 
care: 762.720 638.488 Total,din care: 119,41 83,71 

Functionare 762.720 910.756 Functionare 762.720 638.488 Functionare 119,41 83,71 

Dezvoltare 0 0 Dezvoltare 0 0 Dezvoltare #DIV/0! #DIV/0! 



 

conform anexei 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Excedentul bugetar aferent anului 2022, în sumă de 77.339,40  lei, se va utiliza  

conform listei de investiții aprobată în ședința de aprobare a bugetului local inițial  pentru anul 

2022. 

 

 

 

 

INIȚIATOR, 

 

PRIMAR-Constantin-Octavian Cojocariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

 

Secretarul general al comunei,  

Elena Beșa 


