
 
România        
Județul Harghita       
Orașul Vlăhița        
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa     

Nr. 120/255/S/2022                Proiect 
 

Hotărârea nr. ...…........./2022 
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa  

pe trimestrul I. al anului 2022 
 
  Consiliul Local al oraşului Vlăhiţa, întrunit în ședință ordinară, 
        Având în vedere Procesul verbal de afișare și comunicare a proiectului de hotărâre privind  
aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 
2022, înregistrat la registratura Primarului orașului Vlăhița sub nr. 1767/23.03.2022, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.120/256/S/2022 al Primarului Orașului Vlăhița, 
Raportul de specialitate nr.120/257/S/2022 al Serviciului economic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.  

Luând în considerare Avizul nr. 120/___/S/2022 al Comisiei de specialitate pentru activităţi 
economice, buget-finanţe al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, 
 În baza prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele prevăzute de Hotărârea 
Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al oraşului 
Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.(b), alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Hotărăşte: 
 

Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al 
anului 2022, conform anexei nr.1/a și nr. 1/b la prezenta hotărâre, care se defalcă după cum 
urmează: 

- la partea de venituri în sumă de 4.527.235,00 lei, din care secţiunea de funcţionare în sumă 
de 4.062.588,00 lei, iar la secţiunea de dezvoltare în sumă de 464.647,00 lei. 

- la partea de cheltuieli în sumă de 2.594.304,00 lei, din care secţiunea de funcţionare în sumă 
de 2.243.033,00 lei, iar la secţiunea de dezvoltare în sumă de 351.271,00 lei. 

Art. 2. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I. al anului 2022, conform anexei nr.2/a și 
nr. 2/b la prezenta hotărâre, care se defalcă după cum urmează: 

- la partea de venituri în sumă de 66.157,00 lei, secţiunea de funcţionare. 
- la partea de cheltuieli în sumă de 51.687,00 lei, secţiunea de funcţionare. 
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Orașului Vlăhița. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General şi se 

comunică Primarului Oraşului Vlăhiţa, Serviciului Economic din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 

Vlăhiţa, la                              2022 
 

                   Inițiator,                                                                           Avizează pentru legalitate 
                   Primar                                                                    Secretar general al Orașului Vlăhița 
              LŐRINCZ Csaba                                                                    ÜLKEI Jolán Erika 



 

 

 România 
 Judeţul Harghita 
 Oraşul Vlăhiţa 
 Primarul Oraşului Vlăhiţa 
  Serviciul Economic 
 

 
 

Nr. 120/257/S/2022.  
 

Raport de specialitate nr.               /2022 
             privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa  

pe trimestrul I. al anului 2022 
 
  În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primind spre analiză Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe 
trimestrul I. al anului 2022, facem următoarele observaţii: 
 Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2022, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa în 
conformitate cu prevederile art. 155 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, observăm, că obiectul acestuia se 
referă la aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al 
anului 2022, în baza prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele prevăzute de 
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al 
oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului 
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare. 
  În conformitate cu art. 49. alin.(12), în luna martie, pentru trimestrul expirat, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta spre analiză şi spre aprobare, execuţia bugetelor 
întocmite pe cele două secţiuni, 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, astfel încât la sfârșitul anului: 
 a) să nu înregistreze plăți restante; 
 b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, 
pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 
 În ceea ce priveşte conţinutul proiectului de hotărâre, observăm că aceasta respectă atât 
cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin aceasta se integrează în 
ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora 
urmează să fie aprobată. 
 În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Oraşului 
Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 
 
 
             Vlăhiţa, la _______ 2022 
    
            Șef serviciu 
            Mihály Mária Noémi 



 

 

 România 
 Judeţul Harghita 
 Oraşul Vlăhiţa 
 Primarul Oraşului Vlăhiţa 
 

 
 

Nr. 120/256/S/2022.  
 

Referat de aprobare nr.               /2021 
           privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa  

pe trimestrul I. al anului 2022 
 
 În conformitate cu prevederile art.136 alin.(1)  din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate 
cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta 
iniţiem Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2022, bazându-se pe următoarele 
 
                                                                              Motive: 
 
 Având în vedere prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele prevăzute de 
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al 
oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului 
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În conformitate cu art. 49. alin.(12), în luna martie 2022, pentru trimestrul expirat, 
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta spre analiză şi spre aprobare, execuţia 
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, 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, astfel încât la sfârșitul anului: 
 a) să nu înregistreze plăți restante; 
 b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, 
pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 
 În drept, invocăm prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art.129, art.139 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului 
Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 
2022. 
 
 
            Vlăhiţa, la _______2022   
              
            
                      
                    Primar             
                    LŐRINCZ Csaba 


