
 

 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare  prezentat de domnul Cojocariu Constantin-Octavian 

primarul comunei Bălăceana, înregistrată cu nr. 1858 din 29.04.2022; 

- raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, 

înregistrat cu nr.1861 din 29.04.2022 

- rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. 1862, 1863 

si 1864 din29.04.2022; 
- Legea Nr. 317/2021 din 28 decembrie 2021-Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

-prevederile : 

art. 19 alin.(2) din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind 

finanţele publice. 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

-Având în vedere prevederile H.C.L. nr.15 din 10 februarie 2022 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2022; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 

alin.(8), art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

           Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pe anul 2022, 

la partea de venituri suma totala de 3.008 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  

3.008  lei, conform Anexei  1 și 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Bălăceana în calitate de ordonator principal de credite și 

compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bălăceana, județul Suceava. 
Preşedinte de şedinţă, 

Rodica Busuioc 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 29 aprilie 2022 

Nr.35 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I,Anechitei Nicolae 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9  

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 


