
R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL BLEJEȘTI 

JUDEȚUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E : 

PRIVIND:  aprobarea încheierii exercițiului bugetar 

de venituri și cheltueili pe anul 2022  

 

 Consiliul Local Blejești întrunit în ședință de lucru ordinara, 
pe luna ianuarie 2023, având în vedere : 

 -  referatul de aprobare întocmit de primarul localității Blejești cu 

propunerea de încheiere a execițiului bugetar de venituri și cheltuieli 
pe anul 2022; raportul compartimentului financiar -contabil, impozite și 
taxe, achizitii publice din cadrul Primăriei Blejești în care prezintă 
situația veniturilor și cheltuielilor de la finele anului 2022;conturile de 
execuție bugetară de venituri și cheltuieli pentru anul 2022,în baza 
cărora a fost întocmită anexa nr. 1;   

În conformitate cu :  
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4271/ 2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2022  

- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale 
modificată și completată; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ; 

- prevederile art 129, alin (1), alin (2), lit b , alin (4), lit a OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ ; 

 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

  Art.1. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
  
Art.2. Primarul localității Blejești județul Teleorman, în calitatea 
sa de ordonator principal de credite, va întocmi trimestrial și  
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anual situații financiare asupra execuției bugetare, pe care le 
va depune la D.G.F.P. Teleorman, prin compartimentele de 
specialitate, din subordine . 
 
Art.3. Compartimentul financiar contabil impozite și 
taxe,achizitii publice va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 
Art.4. Secretarul general al comunei Blejești se va îngriji de 
comunicarea prezentei hotărâri către : 
 Instituția Prefectului județului Teleorman, pentru 

verificarea legalității ; 
 Primarul localității ; 
 compartimentul financiar-contabil impozite și taxe, achizitii 

publice  din cadrul Primăriei Blejești pentru cunoaștere și 
aplicare; 

 
 
 

 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                            SECRETAR GENERAL, 
 
     Petrescu Zoica                                 Jr Burcea Adriana  
 
 
 
 
 
BLEJEȘTI, 
                     
Nr. 1 din 30.01.2023                    
              
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 30  ianuarie   2023  . 

CVORUM: 13 consilieri în funcție; 13consilieri prezenți, din care: PENTRU 13, ABȚINERI-, ÎMPOTRIVĂ- 
 

 

 



 


