
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 2022 
 
 
 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău , 
Având în vedere : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei  Unguriu  nr.______/2023; 
b) raportul compartimentului de specialitate , înregistrat sub nr. ______/2023 ; 
c) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Unguriu ; 
d) prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2022, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
4271/2022; 

e) prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale , cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
      În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, emite următoarea 
 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. Se  aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al comunei Unguriu pe anul 
2022, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se  aprobă contul de execuţie a bugetului venituri sursa F–Serviciul Apă-Canal 
al Consiliului Local Unguriu  pe anul 2022, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului venituri sursa F –Serviciul Salubrizare 
al  Consiliului Local Unguriu pe anul 2022, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
Art.4.Primarul comunei Unguriu, prin aparatul propriu de specialitate, va face toate 
demersurile necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.5. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 
instituţiilor  interesate  şi  va face publicitatea cerută de lege. 
                                       
 
                  Initiator,                                               Avizat legalitate, 

   Primar comuna,                                  Secretar general delegat, 
           Ing. Tirizică Gheorghiță                              Sava Alexandra Elena  

 

 



 

 
Anexa nr. 1  

La HCL Unguriu nr. ____/2022 
 

Contul de execuţie a bugetului propriu al comunei Unguriu pe anul 2021 
 
 

 
VENITURI 
Prevederi bugetare initiale     

-  3.531.000 lei  ( din care 247.000 lei excedent anii trecuti  
Prevederi bugetare definitive   

- 4.825.000 lei  ( din care 247.000 0 lei excedent anii trecuti 
Incasari realizate                    4.110.122   lei  
 
CHELTUIELI 
Credite bugetare initiale    3.531.000 lei   
Credite bugetare definitive 4.825.000 lei   
Plati efectuate                    4.017.678 lei 
 
Excedent         2021                                            92.444 lei  
Excedent ANII TRECUTI                                    + 247.740 lei 
 EXCEDENT CUMULAT LA SFARSITUL ANULUI  + 340.184 lei 
 

 

 

                                                                                                                       Avizat contabil , 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Anexa nr. 2  

La HCL Unguriu nr. ____/2022 
 

Contul de execuţie a bugetului venituri sursa F –Serviciul Apa-Canal  
al Consiliului Local Unguriu  pe anul 2021 

 
 
 

      VENITURI 
VENITURI 

Prevederi bugetare initiale           700.000  

Prevederi bugetare definitive       760.000 

Incasari realizate                         637.894 

CHELTUIELI 

Credite bugetare initiale              700.000 

Credite bugetare definitive          760.000 

Plati efectuate                              607.552 

Excedent 2021                               30.342 

EXCEDENT anii precedent CUMULAT 162.475 

 

TOTAL EXCEDENT    192.817 

 

 

 

                                                                                                                       Avizat contabil , 

 



Anexa nr. 3 
La HCL Unguriu nr. ____/2022 

 

 

Contul de execuţie a bugetului venituri sursa F    SERVICIUL DE 
Salubrizare  al Consiliului Local Unguriu  SURSA F , PE ANUL 2021 

 
      VENITURI 

Prevederi bugetare initiale           333.000  

Prevederi bugetare definitive       333.000 

Incasari realizate                         142.779 

CHELTUIELI 

Credite bugetare initiale              333.000 

Credite bugetare definitive          333.000 

Plati efectuate                            117.621 

Excedent 2021                              25.158 

 

TOTAL EXCEDENT    25.158 
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