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                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 79 

 
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi 
cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate 

Consiliului Local al Comunei Tomșani la trimestrul III, anul 
2022 

 
      Consiliul local al Comunei Tomșani, județul Vâlcea întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  10.2022  la care participă un număr de    consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcție,  
    Văzând că prin HCL nr.55/31.08.2022 a fost ales președinte de ședință 
d-nul Consilier Andrei Constantin 
     Luând în dezbatere: 
-referatul de aprobare al proiectului de hotărâre întocmit de primarul 
Comunei Tomșani și înregistrat la nr.6341/18.10.2022 prin care se 
propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 
III , 2022 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, înregistrat sub nr. 6340/18.10.2022, 
-avizul nr.  /10.2022 al  comisiei de specialitate   din cadrul  consiliului 
local, înregistrat la nr.  /10.2022 
-raportul de legalitate al secretarului general UAT înregistrat la 
nr.6343/18.10.2022 
-procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr.6342/18.10.2022 
            În conformitate cu prevederile  Secţiunii nr. 4, art. 49 alin. 12, 
respectiv art. 57 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare , a  Legii nr. 15/2020 a 
bugetului de stat pe anul 2021 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. a) precum 
şi ale art. 139 alin. 3 lit a) şi ale art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu 
un număr de    voturi pentru adoptă următoarea: 
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HOTĂRÂRE: 

 
    Art.1 (1) Se aprobă execuţia bugetului local al Comunei Tomșani , la 
partea de venituri cu suma de  5621,19 mii lei și la partea de cheltuieli  
4271,49  mii lei, pentru trimestrul III, 2022 , detaliate după cum urmează: 
  La partea de venituri:. 
•   Secţiunea de funcţionare-  4697,93 mii lei, 
•   Secţiunea de dezvoltare- 923,26 mii lei 
  La partea de cheltuieli: 

• Secțiunea funcționare -3348,23 mii lei 

• Secțiunea dezvoltare- 923,26   mii lei 
(2) Anexa privind execuția bugetară la trimestrul III, 2022 face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

  Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  
Primarul Comunei Tomșani şi Compartimentul financiar- contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomșani. 
 
  Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul  secretarului   
general UAT, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Tomșani,  
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea și se face publică pe site-ul instituției, 
comuna-tomșani.ro. 
 
         PRIMAR                                            AVIZAT PT LEGALITATE   
  ANDREI NICOLAE                        Secretar General UAT Tomșani  
                                                                               VASILE CRISTINA 
 
TOMȘANI/18.10.2022 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 28/13.04.20221 

Nr. 
crt. 

Operatiuni efectuate 
Data 
ZZ/LL/AN 

Semnatura 
persoanei 
responsabile sa 
efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ 
simpla  x absoluta  □ calificata2 

13.04.2022   

2 Comunicarea catre primar2) 14.04.2022   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 14.04.2022   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 14.04.2022   

5 
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter 
individual4)+5) 

.../.../............   

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce 
efecte juridice7), dupa caz 

14.04.2022   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta 
hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau 
instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul 
local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul 
consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile 
consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in 
conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre 
persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii 
oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data 
aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la 
data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 
 _____________ 
   1 Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 
   2 Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 
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