
ROMANIA 

 JUDETUL BOTOSANI                                              

CONSILUL LOCAL DOBARCENI 

  

HOTARAREA NR . 16 

PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII  BUGETULUI  LOCAL DE VENITURI  SI   

                                CHELTUIELI AL COMUNEI DOBARCENI  PE ANUL 2022    

       Consilul Local al Comunei Dobarceni ,judetul Botosani; 

                           Având în vedere: Raportul de specialitate nr. 56 din  2 03 2022 a compartimentului 

financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului privind aprobarea rectificarii  

bugetului local  si Referatul de aprobare nr. 57/ 2 03 2022; 

 Avand in vedere prevederile: 

  -HCL nr 13 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 

     - art. 129, alin.(1), alin. (2) lit.b şi alin. (4) litera a) din O.U.G. nr. 57 din 2019, privind Codul 

administrativ, republicat cu modificările și completările ulterioare; 

    - Legea nr .317 /2021  privind  Bugetul de Stat  pe anul 2022    

    -  prevederilor art. 1 alin.2, art.5.alin.1, art.8 si art. 39 din Legea nr. 273/ 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;           

                             Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local  Dobarceni,    

   Vazând: :                                                                                                                                    

 Decizia nr.2 /02/03/2022 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Botosani privind redistribuirea sumelor din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea chetuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor,oraselor ,municipiilor  pe anul 2022   in suma totala de  de 3.000 

de lei .                                                                                                                                                                                              ,         

In temeiul art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul  
administrative, 
                                     HOTARASTE:  

      Art.1 se aproba rectificarea  Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei 

Dobarceni pe anul 2022 astfel: 

            La partea de Venituri   cu suma de 3.000 de lei repartizata  la urmatoarele: 

 -11.02.02 sume defalcate pentru  finantarea cheltuielior descentralizate in suma de 3.000 de lei  .          

           La partea de Cheltuieli  suma de 3.000 de lei. 

Cap.65.02 Invatamant  suma de 3.000 de  lei. 

  Art.20 Chetuieli materiale  suma de 3.000 de lei. 

 Art.20.01.30 suma de 3.000 de lei. 

 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei      

Dobarceni prin compartimentul  financiar contabil  contabil 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA, 

         CONSILIER,                           SECRETAR General ,           

         

         HODAN NECULAI                                                           CIMBRU  LILIANA 

 

 

 

  

 

       DOBARCENI  

      NR 16/ 31 03  2022 

 

 

 

 

 

 

 


