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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18/07.03.2023 
   privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli la trimestrul IV 2022 
 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică  
Luând in dezbatere: 

− proiectul de hotărâre nr. 18/2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 
venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2022; 

− contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2022, respectiv anexa 
nr. 1 – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare si anexa nr. 2 – activitati finantate integral 
sau partial din venituri proprii - sectiunea functionare, ale prezentei hotarari. 

− referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 1177 din 
07.03.2023 ; 

− raportul compartimentului financiar-contabil nr. 1178/07.03.2023 cu privire la aprobarea 
contului de execuție bugetara la data de 31.12.2022; 
Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si 

completata, prevederile  art. 6, art. 129, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art. 198 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare, prevederile  art. 6, 7 din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, prevederile art. 80 -
82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.3, lit.a, art.196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările si completările ulterioare, adopta  prezenta, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
    Art.1 Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2022, 

conform: 
− anexa nr. 1 – bugetul local – secțiunea funcționare si secțiunea dezvoltare; parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 
− anexa nr. 2 – activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii - secțiunea funcționare; 

parte integrantă ale prezentei hotărâri. 
Art.2  Cu ducerea la îndeplinirea a hotărârii ce va fi adoptată se însărcinează Primarul comunei 

Arieșeni și Compartimentul Contabilitate. 
     Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 
   Art. 4  Prin intermediul Secretarului general al comunei Arieșeni, prezenta hotărâre se comunică și 

se înaintează : Instituția Prefectului Județului Alba, Primarului comunei Arieșeni, Compartimentului 
Contabilitate și  se afișează pe site-ul primăriei și la avizier. 

                                                                                                           
avizează pentru   legalitate 

Primar,                                         pt. secretar general, 
    Pantea Gheorghe                                                     inspector asistent 
                          Ionel-Viorel  BELEI 


