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        HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

                 Nr.13 din 09.02.2022 

 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 

2022 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 196 alin. (1) lit.a) , 

art.197 și art.199 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

d) art.71 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

f) Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

Având în vedere : 

 a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

 b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

 c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al Comisiei 

pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, munca si protectie sociala și al 

Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățămînt, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.13/ 2022 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, coroborate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.a), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre  

 

 

Art.1 (1) Se aprobă bugetul general al comunei Dobârlău, pentru anul 2022, conform anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe secțiunea de funcționare, pentru anul 2022, 

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

(3) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2022, conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți în sumă de 1.590.410 lei pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare.  



(2) Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenti in suma de 4740 lei pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a activitatii „Venituri din utilizarea pasunilor comunale ” (sursa 

E ) a Comunei Dobârlău. 

Art.3 (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli – sursa de finanțare ”E” pentru anul 2022  al 

Școlii Gimnaziale Dobârlău, prevăzut în anexa nr.4. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenti in suma de 5770 lei pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de functionare a activitatii „Chirie teren” (sursa E) Școala Gimnazială 

Dobârlău. 

Art.4 Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investitii si surse de finantare, pentru 

activitatea proprie, pentru anul 2022, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Dobârlău și compartimentul financiar- contabilitate. 

Art.6 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                             
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