
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLŢĂTEŞTI 
                                                             

   H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Consiliul Local al  comunei Băltăteşti, judeţul Neamţ;
Văzând referatul  de aprobare  întocmit  de primarul   comunei,  înregistrat  la  nr.  5417 /

04.11.2022;
Examinând  raportul  de  specialitate   întocmit  de  d-na  Petrescu   Maria,  ef   birouș

contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe  locale,  achizi ii  publice,   înregistrat  sub  nr.  5468  /ș ț
08.11.2022;
             Având în vedere prevederile  Legii nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, 
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completarile ulterioare, precum i  Hotărârea Guvernului nr.1306/2022,ș  privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2022, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale       

Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În  temeiul  dispoziţiilor  art.129,  alin.(2),  lit.”b”,  alin.(4),  lit.”a”  ,   art.139  alin.(3)  lit.a,

precum şi art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
i completările ulterioare,ș

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. – Bugetul  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea
Consiliului  Local  nr.  5  din 10.02.2022, se  modifică  conform  anexei   nr.  1,  ce  face   parte
integranta din prezenta hotărâre.
               Art.2. – Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe secţiuni de funcţionare şi dezvoltare,
pentru anul  2022,  se   modifică  conform  anexei  nr.  2,  ce  face  parte  integranta  din prezenta
hotărâre.
                Art.3. –Lista obiectivelor de investi ii pentru anul 2021 se modifică conform ț anexei 
nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.4. – Primarul comunei şi contabilul Primariei vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
               Art.5. – Secretarul general al comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor
interesate prezenta hotărâre.      
     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL, ROBAN  MIHAI                                                                                                                                                                                                 



Nr. 49                                                                                                             Contrasemnează,                           
Din  09.11 2022                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                   URSACHE ELENA
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