
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 129/2021 

privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Câlnic la trimestrul al IV-lea al anului 2021 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 

17.12.2021; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 129/2021 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului 

de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic la trimestrul al IV-lea al anului 2021; 

- Referatul de aprobare al domnului Primar în calitate de inițiator; 

- Raportul de specialitate nr. 7172/13.12.2021 întocmit de către Litan Daniel-Adrian - 

prestator servicii contabilitate; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 ale Consiliului Local al comunei Câlnic; 

Având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006, legea privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv "ordonatorii 

principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de 

către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția 

bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu 

gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală"  

  În temeiul art. 129 alin. 4 lit. a) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139, alineat (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aprobă contul de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Câlnic la trimestrul al IV-lea al anului 2021, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de 

dezvoltare, cuprins în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial al 

comunei Câlnic si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- primarului comunei Câlnic,  

- Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Câlnic    

 Câlnic, la 17.12.2021 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

         BĂDILĂ DUMITRU                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 
otal consilieri locali 11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 



 


