
 

 
ROMÂNIA 

Județul Covasna 

Comuna Dobârlău 

 

  
RO DOBÂRLĂU TEL/FAX 0267375818 

  

         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.44 din 16.06.2022 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe 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, art.4 și art.9 punctul 1 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) și art.197 din 

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

completările ulterioare 

d) art.19 alin.(2), art.20, art.58 alin.(1) şi art.71 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

e) Legea 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 administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială și al 

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

copii, tineret și sport 
d) Avizul secretarului general al comunei nr.44/2022 

e) HCL nr.13/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău 

pentru anul 2022 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.g), 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău, pentru anul 

2022, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă modificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții si surse de 

finanțare, pentru activitatea proprie, pentru anul 2022 prevăzut în Anexa nr.5 la HCL nr.13/2022 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2022, conform 

Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Dobârlău și compartimentul financiar- contabilitate. 

Art.3 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. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

       VASILE MAXIM               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                     IOANA MANEA 



 

 

 

Anexa 1 la HCL nr.44/2022 

 

 

 

 

Cod Denumire indicatori 

Prevederi 

anuale 

 Indicator 
  

Influenta       

+ / - 

B A 2 

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica  

    710101 Constructii  

70020501 Alimentare cu apa 110.00 

700207 Alimentare cu gaze naturale in localitati -110.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


