
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

Tel. 0263/380018; fax 380140 dumitra@bn.e-adm.ro 

(PROJECT) 

I-IOTA.RARE 
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local 

al comunei Dumitra, pe anul 2021 

Consiliul Local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere: 
- Raportul comun m·. 584/09.02.2022 prezentat de Compaitimentul buget-finante, 

contabilitate, resurse umane ~i Primarul Comunei Dumitra; 
- Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 14/16.04.2021 privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli, al comunei Dumitra, pe anul 2021; 
- prevederile ait. 9 lit. ,,b", art. 11, art. 56-61 din Legea nr. 500/2002 privind finantele 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prev. cap. III, sect. a 4-a ,,executia bugetara", art. 49-60 din Legea m·. 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prev. Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; 
- prev. Ordinului Ministrnlui Finantelor nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind tncheierea exercitiului bugetar al anului 2021, cu modificarile 
ulterioare; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03 .2021; 
- prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 
In temeiul prev. art. 87(3), ait. 88, ait. 129(2) lit. b, (4) lit. a, art. 139(3) lit. a, ait. 155(1) 

lit. c, ( 4) lit. b si c din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART. 1: Se aproba contul anual de executie a bugetului local al comunei Dumitra, pe 
anul 2021, conform Anexei m·. 1. 

ART. 2: Se aproba contul anual de executie a bugetului local finantat integral sau partial 
din venituri proprii, pe anul 2021, conform Anexei nr. 2. 

ART. 3: Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei 
comunei Dumitra si se publica in Monitorul Oficial Local pe site-ul 
www.primariadumitra.ro. 

ART. 4: Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile Legii ru-. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 



ART. 5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Dumitra si Compartimentul buget-finante, contabilitate, resurse umane al Primariei Dumitra. 

ART. 6: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra cu: 
Compartimentul buget-finanate, contabilitate, resurse umane, Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice B-N si Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud. 
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