
 

 

                                                       
 
 
 

                                                              R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  contului de încheiere a  exercițiului  bugetar pe anul 2021 
 
 
 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere: 
- referatul domnului  primar al  comunei Sageata, judeţul Buzău, domnul Tănase Sorin, 

înregistrat  la nr.100  din  24 mai 2022; 

- referatul Compartimentului buget contabilitate, achiziţii publice, resurse umane şi 

salarizare, înregistrat la nr.101 din  24 mai 2022; 

- avizul  comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata, înregistrat  la 

nr.103 din  24 mai 2022; 

In conformitate cu : 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.14/2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe anul 2021,  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.17/2021 privind aprobarea 

bugetului general consolidat al comunei Săgeata, judeţul Buzău, pe anul 2021,   

-prevederile  Hotărârilor  Consiliului Local al comunei Săgeata  nr.39 din 30.09.2021, 

nr. 52 din 15.12.2021 și nr. 58 din 23.12.2021 ,privind rectificările 1,2 și 3   ale bugetului   

consolidat al comunei Săgeata pe anul 2021; 

- prevederile art.129 alin.(2),lit.”b” şi alin.(4), lit.”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;, 

-  prevederile art.36 alin (10) din Legea contabilitatii  nr.82/1991, republicată;   

-prevederile  art. 57  din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1536/15.12.2021   pentru 

aprobarea  normelor metodologice  privind încheierea  exercițiului bugetar al anului 2021; 

-prevederile  Ordinului nr. 6 din 04.01.2022 al Ministrului Finanțelor Publice privind 

transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 

decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 



 

 

nr. 1 177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare ale instituțiilor  publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor 

norme metodologice în  domeniul contabilității; 
-prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr. 1/2020 pentru  modificarea și 

completarea Ordinului  Ministrului Finanțelor Publice nr. 3 265/2019  privind reguli  de 

elaborare  de către instituțiile publice a  situațiilor financiare întocmite începând cu finele  

trimestrului III  al anului 2019,precum și de modificare  și completare a altor acte normative în 

domeniul  contabilității instituțiilor publice; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind Transparența Decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi alin (3) lit.a) coroborat cu prevederile  art.196 

alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Se aprobă contul de încheiere  a exercițiului  bugetar   pe anul 2021,al comunei 
Săgeata,județul Buzău ,prevăzut în anexa nr, 1 , care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 Art.2 Primarul comunei Săgeata  prin compartimentul buget ,contabilitate, achiziții 
publice, resurse umane și salarizare  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre . 

Art.3 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor și persoanelor interesate. 
 
 
                   Preşedinte de Şedinţă                                                Contrasemnează, 
                    Consilier local,                                                       Secretar  al Comunei,                          
                       

  Nela-Carmem CRĂCIUN                                                           Elena Petrache                
 
 
 Nr. 25 , Săgeata – Buzău /30 mai 2022  
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de ordinară 
din data  de  30.05.2022,cu respectarea prevederilor art139 alin.(3) lit. a),din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ   cu un număr de 12 voturi pentru ,0  abţineri şi 0  
voturi împotrivă, din numărul total de 12 consilieri în funcţie şi 12  consilieri prezenţi la 
şedinţă.  
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