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          H O T Ă R Â R E A nr.66/2021 
privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului  

de venituri și cheltuieli la 30 septembrie  al anului bugetar 2021  

 
       Consiliul Local  Ciumani,  

       Având în vedere Proiectul de hotărâre cu nr.65/ 2021 și referatul de aprobare prezentat 
de Dl. Primarul Márton László-Szilárd  cu privire la aprobarea situației financiare al execuției 
bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie al anului bugetar 2021, 

      Văzând raportul de specialitate a compartimentului contabilitate din cadrul  
Primăriei comunei Ciumani nr.65/2021 şi  avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate 

pentru   buget –finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism 
și comerț a Consiliului Local Ciumani nr.65/2021, 
      Ţinând seama de prevederile: 

- Art.49 alin.12), Art.57 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale,modificat şi completat ulterior, 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.3/2020, privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli general consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2020, cu 
modificările și rectificările aprobate ulterioare, 

       Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică ,văzând procesul verbal de afișare nr. 3355/2021 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera a), art.133 alin.(1), 

art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
                                                            h o t ă r e ş t e: 
 

       Art.1. Se aprobă situația financiară al execuției  bugetului de venituri și cheltuieli la 30 
septembrie  al anului bugetar 2021 a comunei Ciumani conform anexei. Anexa face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentului 
contabilitate din cadrul Primăriei comunei Ciumani. 

       Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT , se comunică Primarului, 
compartimentului contabilitate,  Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la 
cunoștință publică. 

 
 

 
     PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                Contrasemnează pentru legalitate 
          Király Szabolcs                                   Secretar general: Balogh Zita 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2021 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 10  voturi pentru , 0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos 
Levente nu a votat, fiind în situația de conflict de interese. 


