
Nr.135/10.01.2022 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea bugetului local al comunei, Cernat judeţul Covasna, pe anul 2022 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna, analizând cifrelor pentru bugetul local pe 

anul 2022 al comunei Cernat judeţul Covasna, pentru aprobarea bugetului local de către 

Consiliul Local al comunei Cernat, prezentat de compartimentul de contabilitate, finanțe, 

impozite și taxe locale,  

 În baza prevederilor:         

 - art.19 alin.1 lit. a), art. 39 alin. (3) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale,  

- capitolul I secțiunea a 2-a din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

 - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

- ale art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,   

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.”a” şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Cernat judeţul Covasna pe anul 2022, atât 

secțiunea de funcţionare cât şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți în suma de 5.250.000 lei, 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

Art.3. Se aprobă programul de investiții al Comunei Cernat pe anul 2022, conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4 Se aprobă programul de investiții pe anul 2022 al Școlii Gimnaziale ”Végh Antal” 

din comuna Cernat, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

 

Cernat la 10.01.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 151/10.01.2022 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra  proiectului de hotărăre privind aprobarea bugetului local al comunei Cernat, 

judeţul Covasna, pe anul 2022 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 2022. 

Potrivit articolul 39 alin. (6) a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de 

maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I..  

Alineatul (7) prevede că În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele 

bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun 

sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu 

transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative. În această 

situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate. 

Conform art. 39 alin. (3) a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale pe baza 

veniturilor proprii şi a sumelor repartizate, ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile 

de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, definitivează proiectul 

bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-

teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de 

buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.     

 La inițierera proiectului de hotărăre am luat în considerare cifrele de buget realizat în 

cursul anului 2021, discutând cu Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, am analizat potențialul 

economic al comunei, am depistat toate sursele de venituri care se ia în calcul la construirea 

bugetului anual, precum la partea de cheltuieli am făcut un calcul referitoare la acele sume care 

sunt strict necesare pentru funcționarea normală a instituției la partea de funcționare și la partea 

de dezvoltare am luat în considerare acele investiții pe care preconizăm a realiza în cursul anului 

2022.               

Bugetul pentru anul 2022, conform Anexei, se compune din următoarele elemente 

constitutive, ca  componente esențiale : 

 

TOTAL VENITURI:      10.535,77 mii lei 

I.  VENITURI CURENTE:                   6672,27 mii lei  

II. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                  3863,50 mii lei 

 

TOTAL CHELTUIELI:      15.785,77 mii lei 

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:                                            6745,27 mii lei 

  

 1. Cheltuieli personal           3579,45 mii lei  
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2. Bunuri și servicii           2096,82 mii lei 

3.Transf intre unit adm terit                                                             43,00 mii lei 

 4. Alte transferuri               53,00 mii lei 

 5. Asistență socială             569,00 mii lei 

 6. Alte cheltuieli                        404,00 mii lei 

 

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:    9.040,50 mii lei 

 1. Proiecte cu finanțare     10,00 mii lei        

 2. Active nefinanțare                 8.530,50   mii lei 

 3. Transferuri interne 

 

Totodată, propun utilizarea sumei de 5.250.000 lei în cursul anului 2022 din excedentul 

bugetului din anii precedent, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 

În vederea desfășurării în mod normal a activității economice-financiare a Comunei 

Cernat, se impune aprobarea bugetului local pănă la termenul limită ptrevăzut de lege. 

De motivele enumerat mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după 

deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței 

ale consiliului local din  luna februarie 2022. 

 

 

Cernat la 10.01.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H O T Ă R Ă R E A  Nr. 8/2022 

cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 2022 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat,  

întrunit în ședință ordinară din 9 februarie 2022, 

 Analizând proiectul de hotărăre și referatul de aprobaere pentru susținerea proiectului de 

hotărăre pentru aprobarea bugetului local pe anul 2022 al comunei Cernat judeţul Covasna,   

 În baza prevederilor:         

 - art.19 alin.1 lit. a), art. 39 alin. (3) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale,  

- capitolul I secțiunea a 2-a din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

 - Legea nr. 52/2003 prinvind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, 

- ale art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,   

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.”a” şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Cernat judeţul Covasna pe anul 2022, atât 

secțiunea de funcţionare cât şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți în suma de 5.250.000 lei, 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

Art.3. Se aprobă programul de investiții al Comunei Cernat pe anul 2022, conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4 Se aprobă programul de investiții pe anul 2022 al Școlii Gimnaziale ”Végh Antal” 

din comuna Cernat, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

Cernat la 9 februarie 2022 

 Președintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate  

      Kerekes János                    Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
  

Comunicare:           

 - 1 ex, la dosar cu ședințele consiliului local       

 - 1 ex. la viceprimar          

 - 1 ex. la Compartimentul de contabilitate, imăpozite și taxe     

 - 1 ex. la  Dir. Ge-lă a Finațelor Publice jud. Covasna       

 - 1 ex. la Instituția Prefectului județul Covasna       

 - 1 ex. la afișare  
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Nr. 152/10.01.2022 

 

   

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

asupra proiectului de hotărăre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Cernat, 

judeţul Covasna, pe anul 2022 

 

Subsemnata Dezsi Reka Maria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi taxe locale analizând proiectul de hotărâre 

sus citat, având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, am 

reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar şi oportun.  

 Aprobarea bugetelor locale se face de consiliul local în trermen de 45 zile de la adoptarea 

bugetului de stat.           

 În contextul celor de mai sus în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun proiectul de hotărâre studiată, spre 

aprobare de către  Consiliul Local Cernat cu ocazia ședineți de consiliu din luna februarie 2022.  

 

 

 

Consilier, 

Dézsi Réka-Mária 

__________________ 
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Nr.931/09.02.2022 

 

A V I Z 

 

asupra proiectului de hotărăre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Cernat, 

judeţul Covasna, pe anul 2022 

 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism, la data de 09.02.2022, s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022 al 

Comunei Cernat județul Covasna.. 

 În urma analizării în mod detaliat proiectului de hotărâre, atât partea de funcționare cât și 

partea de dezvoltare, s-a reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este 

necesar și oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna februarie 2022. 

 

Cernat la 09.02.2022 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Mágori István       Lukács Tibor Atttila  
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Nr. 167/10.01.2022 

 

 

Proces verbal de afişare 
 

 

 

Încheiat azi, 10.01.2022, ora  14, la sediul Primăriei Cernat.  

 

 Subsemnatul  Kocsis Csilla Bea, având funcția de secretar general al 

comunei Cernat, la data de mai sus am procedat la afișarea  în  sediul primăriei 

Cernat, Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al 

comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 2022, pentru a da publicității. 

 

 

 

 

 

 

Kocsis Csilla Bea 
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