
 

 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA SĂSCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  nr. .76/2021 

privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim III anul 2021 
 

Consiliul Local al Comunei Săsciori, jud. Alba, întrunit în şedinţă – ordinară - în ziua 
de 20 octombrie 2021; 

Luând in dezbatere : 
-Proiectul  dehotărâre  nr.229/14.10.2021  întocmit  de  către  inițiatorul  proiectului  de 

hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl. Nicolae-Florin Morar; 
-Referatul  de  aprobare  nr.230/14.10.2021  întocmit  de  către  inițiatorul  proiectului  de 

hotărâre, primarul comunei Săsciori, dl. Nicolae-Florin Morar; 
-Raportul de specialitate nr.231/14.10.2021  întocmit de către d-na Sârb Corina Iustina – 

compartimentul contabilitate al Primăriei comunei Săsciori; 
-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.3  de disciplină, protecția mediului și turism; 
 Având în vedere preved e rile:  
-Legii nr. 500 /2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Legii nr 273/2006 privind  finanțele  publice  locale cu  modificările  și  completările 

ulterioare; 
-  art. 129 alin.(4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor  art.129(1) lit. a, art.139 (1) coroborat cu art 196(1) lit. a OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1.Se  aprobă  execuția  bugetară pe  trim  III  anul  2021,  conform  anexei  nr.1,  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 
Săsciori, prin Compartimentul financiar contabil. 

Art.3.Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă , potrivit 
prevederilor Legii nr.554/2004. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT SĂSCIORI, în 
termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
- Primarului comunei Săsciori; 
- Compartimentului financiar-contabil; 
- Se aduce la cunostiință publică prin afișarea la Primărie, în spațiului accesibil publicului, 

precum și pe pagina de internet www.comunasasciori.ro. 
 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ ILIE Maria-Monica Ilea 
 
 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, care 

reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți 
 
 


