
ROMANIA 

 JUDETUL BOTOSANI                                              

CONSILUL LOCAL DOBARCENI 

 HOTARAREA NR . 43    /31 08 2022 

 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. 145 /24 08 2022 al 

compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului privind 

aprobarea bugetului local  si Referatul de aprobare nr. 144/24 08 2022; 

 văzând  prevederile:    

 Legii nr. 317/2021 privind   apobarea Bugetului  de stat  pe anul 2022, secţiunea a 2 – 

a„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”, 

- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b”, art. 39, din Legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice 

Locale, cu modificările şi  completările ulterioare;                                                                                      

-H.C.L. nr.13/11. 02. 2022  privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 

2022, 

                                  Tinind seama de :                  

Contractul de finantare nr.1993/07/03/2018 prin PNDL  pentru  realizarea obiectivului  de 

investitii:”Infiintare gradinita  cu doua Sali de clasa in localitatea Dobarceni,judetul Botosani “ 

 -Sume rezultate din vanzarea ,in conditiile legii a unor bunuri apartinind domeniului privat al Comunei 

Dobarceni incasate(conform extrasului de cont din data de 18/04/2022 factura nr 5/04/04/2022  si 

extrasului de cont din data de 24/05/2022-factura nr.6 din 18/05/2022. In suma totala de 1580 lei 

          In temeiul art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 
privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, actualizata 

                                     HOTARASTE:  

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

pe anul 2022 astfel: 

La partea de Venituri   se rectifica cu suma de 585.880 de lei  repartizata  la urmatoarele: 

     -42.02.65-finantarea programelor nationale de dez.locala suma de 584.300 de lei. 

      -36.50.00 alte venituri suma de 1.580 de lei. 

      -37.02.03 varsaminte din sec. func pt finantarea sec.dez  suma de -1.580 de lei 

      -37.02.04 varsaminte din sec func. suma de 1580 de lei. 

La partea de Cheltuieli  se rectifica cu  suma de 585.880 de lei repartizate astfel: 

-Cap 65.02 Invatamant  suma de 584.300 de lei 

            Art.70  investitia –“Infiintare Gradinita cu doua Sali de clasa in localitatea Dobarceni“suma 

de 584.300 de lei. 

                -Cap.67.02 Cultura suma de 1.580 de lei.” 

     Art.70 investitia” Infiintare teren sport  multifunctional “suma de 1.580 de lei. 

Art.2   Se aproba  Modificarea   Lista cheltuielilor de investitii pe anul 2022 conform anexei 

nr 1   

Art.3. Se aproba Modificarea  Programul anual al investitiilor publice pe anul 2022conform 

anexei nr.2. 

Art.4.Se aproba Modificarea  Planul anual de achizitii pentru anul 2022 conform anexei nr.3. 

Art.5.  Anexele—1-3  fac parte din prezenta hotarare.                                                            .     

.           Art.6 .Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei 

Dobarceni prin compartimentul  financiar contabil  contabil. 
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