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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a 

comunei Nucet la 20.12.2021 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 
22.12.2021, având în vedere: 

 
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 

72/21.12.2021; 
 Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr. 11327/21.12.1021; 
 Raportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat 

sub nr. 11312 din 21.12.2021; 
 Prevedererile art.14, alin..5, art.50 și art.82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile  art. 139, alin.3, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Nucet. 

 
În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local al comunei Nucet la 
20.12.2021 în valoare de 9.972.446,28 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, din care: 

 6.315.680,72 lei secțiunea de funcționare 
 3.656.765,56 lei secțiunea de dezvoltare. 

 
 Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local al comunei Nucet la 
20.12.2021 în valoare de 8.346.584,82 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, din care: 

 4.889.878,53 lei secțiunea de funcționare 
 3.456.706,29 lei secțiunea de dezvoltare. 

 
 Art.3. Se aprobă excedentul la 20.12.2021 în valoare de 1.625.861,46 lei, din 
care secțiunea de funcționare la 1.425.802,19 lei și secțiunea de dezvoltare 200.059,27 
lei. 
  



 Art.4. Se aprobă execuția veniturilor bugetului comunei Nucet pe activități 
autofinanțate la 20.12.2021 în valoare de 238.228,04 lei conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5.Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului comunei Nucet pe activități 
autofinanțate la 20.12.2021 în valoare de 152.398,36 lei conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6. Se aprobă excedentul la 20.12.2021 în valoare de 85.829,68 lei. 
 
 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul 
financiar contabil impozite și taxe. 
 
   Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al unității 
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea în Monitorul oficial local. 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 
          Vlad COMAN                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                              Elena Claudia POPESCU 

 

 

 

 

 
Nr. 83 din 22 decembrie 2021 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
83/22.11.2021 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

22.12.2021  

2 Comunicarea către primar 23.12.2021  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 23.12.2021  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 23.12.2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

-  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

23.12.2021  



 


