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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.54 din 26.07.2022 
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) Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

Ținând cont de adresele: 

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.54/2022 

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 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. 

Art.2 Se aprobă preluarea ca venit al bugetului local la indicator 360500 a sumei de 8.89 lei din 

excedentul anilor precedenți al sursei E activități finanțate integral din venituri proprii -„Venituri 

din utilizarea pasunilor comunale ” a Comunei Dobârlău precum și modificarea programului de 

investiții publice pe grupe de investiții si surse de finanțare, pentru activitatea proprie, pentru anul 

2022 prevăzut în anexa nr.5 din HCL nr.13/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2022, ca urmare a preluării din excedentul anilor 

precedenți al sursei E activități finanțate integral din venituri proprii -„Venituri din utilizarea 



pasunilor comunale ” a Comunei Dobârlău în sursa A a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Dobârlău, pentru anul 2022 

Art.3 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 din HCL 

nr.13/09.02.2022 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.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Dobârlău și compartimentul financiar- contabilitate. 

Art.5 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 nr.1 la HCL nr.54/26.07.2022 

 

 

Cod Denumire indicatori   

 

Indicator 
  

Influenta       

+ / - 

B A 2 

  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE 

DEZVOLTARE 
  

000102 TOTAL VENITURI 9.36 

050250 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital  3.48 

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 2.75 

370203 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 

de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 
-16.87 

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 16.87 

390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 3.13 

      

4902 TOTAL CHELTUIELI 9.36 

5102 Autoritati publice si actiuni externe 3.50 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 3.50 

51020103 Autoritati executive 3.50 

6702 Cultura, recreere si religie 30.00 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30.00 

670203 Servicii culturale 30.00 

67020330 Alte servicii culturale 30.00 

6802 Asigurari si asistenta sociala -50.00 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare -50.00 

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale -50.00 

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 25.86 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 5.86 

    710101 Constructii 20.00 

700206 Iluminat public si electrificari rurale 25.86 

 

 

 

 

 

 

 

 


