
 
 

ROMÂNIA          
JUDEЛUȚ VÂȚCEA                 
CONSIȚUȚ ȚOCAȚ AȚ COțUNEI DĂNICEI 
            

HOTARAREA  NR. 15 
Privitor la: Aprobarea contului de execuМie a bugetelor locale pe anul 2021  

 
 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din 28 
februarie 2022, fiind legal constituită prin participarea un număr de 10 consilieri din totalul de 11 
consilieri locali în functie; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Dănicei, înregistrat la nr. 
819/21.02.2022 și Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate înregistrat la nr. 
820/21.02.2022; 
 Observând Avizul de legalitate nr. 825 din 21.02.2022 prezentat de Secretarul General al 
Comunei Dănicei și Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr. 935 
din 28.02.2022; 

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
   Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi “pentru”, 0 
voturi “împotrivă” și 0 “abțineri” adoptă următoarea: 
         

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1   Se aprobă contul de executie  a bugetelor locale pe anul 2021 astfel: 

(1). contul de executie al bugetului local – venituri – Anexa 1a;  
(2). contul de executie al bugetului local – cheltuieli – Anexa 1b; 
(3). contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii 
– venituri – Anexa 2a; 
(4). contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii 
– cheltuieli – Anexa 2b; care fac parte integranta din prezenta hotărâre; 

 Art.2  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului-județul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate; 
- Primarului comunei Dănicei; 
- Compartimentului contabilitate. 

 
PRESEDINTE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,      SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
POPESCU ION                      VOIMAN IONUT NARCIS 
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