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  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Șieu Măgheruș pe anul 2021 la 

finele trimestrului III 
 
 
 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat on-line  în 
ședință ordinară în data de 28.10.2021; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub 

nr.7390 /22.10.2021; 
-raportul de specialitate întocmit de d-na Banc Mariana Rodica referent superior în 

compartimentul contabilitate înregistrat sub nr.7170/14.10.2021; 
          -prevederile art I  pct.25 (12) (13) din Ordonanța de Urgență nr.63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 Lege privind finanțele publice locale,precum și 
pentru stabilirea unor măsuri financiare;                              
          -prevederile art.49 din  Legea nr.273/2006 Lege privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
   -prevederile art.129 alin.1 si 4 lit.a    din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii 82/1991 Republicată Legea contabilităţii cu modificările și 
completările ulterioare; 
          -avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.39 /27.10.2021; 
       În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

          Art.1.Se aprobă contul de execuție a  bugetului local la  data de 30.09.2021  la secțiunea 
de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare la   partea de venituri  conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.Se aprobă contul de execuție a bugetului local la  data de 30.09.2021 la secțiunea 

de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare la partea de cheltuieli conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș  
online  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 13 consilieri, voturi pentru 13, 
abţineri -  , împotrivă -   . 

 
 Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al  comunei cu: 
-Primarul comunei Șieu Măgheruș; 
-Compartimentul de contabilitate  din cadrul primăriei comunei Șieu Măgheruș; 
-Instituția Prefectului-județul Bistrița Năsăud; 
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