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HOTĂRÂREA NR. 27/2022 
privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2021 

  
Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 30 

mai 2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Balşa, nr. 2055/79/06.04.2022, la proiectul de 

hotărâre nr. 21/06.04.2022, prin care se propune aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe 

anul 2021; 

- Raportul Compartimentului administrativ financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Balșa, nr. 2055/80/06.04.2022; 

- Avizul favorabil nr. 27/23.05.2022, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din 

cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

 În temeiul prevederilor art. 57 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, completată şi 

modificată ulterior şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;  

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (1) și alin. (3), 

lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Aprobă încheierea contului de execuţie bugetară, pe anul 2021, după cum urmează: 

a). La partea de venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale   2.623,000 mii lei; 

- prevederi bugetare definitive   5.003,230 mii lei; 

- încasări realizate     4.845,025 mii lei; 

b). La partea de cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale    3.847,540 mii lei; 

- credite bugetare definitive   6.277,770 mii lei; 

- plăţi efectuate     5.740,398 mii lei. 

 Art.2. Contul de încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2021, detaliat atât la partea de venituri cât 

şi la partea de cheltuieli se află prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

  - Primarului comunei Balşa, 

  - Compartimentului administrativ financiar-contabil, 

  - Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, 

                       - Se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare. 

Balşa la,  30 mai 2022 

 

      Preşedinte de ședinţă                                                                                 Contrasemnează,                                                                                                                                              

                Toma Simion                                                                                   Secretar general,                                                                                                  

                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 
 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2022, sistem de vot 

liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  
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