
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința extraordinară în
data de 27.05.2022

Având în vedere :
- Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr. 35/1 din

26.05.2022, Raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil , înregistrat sub nr.3134
din 26.05.2022, precum și de avizele nr.109/110/111 din 27.05.2022, al comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Sărata ;

În baza prevederilor :
- art.19 alin.(2) lit.a), alin.(2), art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele

publice locale, cu modificările si completările ulterioare; art.7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică locală , republicată ;

Luând în considerare:
- Bugetul local al comunei Sărata pentru anul 2022, aprobat de către Consiliul Local al

comunei Sărata prin Hotărârea nr.14 din 14.02.2022, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a), art. 135 alin.(8) , art.139 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

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1. Se  aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sărata , județul Bacău,
pe anul 2022 , conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.3. Primarul comunei Sărata , prin compartimentul financiar- contabil din cadrul aparatului de
specialitate  va  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului
Județului Bacău,  primarului comunei , compartimentului  precizat la art.3  și va fi adusă la cu-
nostință publică, conform legii, în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile
autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Moșinoiu Maria- Alina Cristina Sandu
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Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție
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Anexa
La HCL nr.32 din 27.05.2022

lei

Denumire indicatori An 2022 Trim I Trim II Trim III Trim IV

Venituri Totale 60000 60000

Donatii si Sponsorizari 37.01.00 5000 5000

Impozit si taxa pe cladiri de la per-
soane juridice 07.02.01.02

55000 55000

Cheltuieli – total din care 60000 60000

Cultura, recreere 68.50 5000 5000

Alimentare cu apa 70.02.20 55000 55000

Primar , Intocmit, consilier contabilitate

Argatu Irina Lazăr Lăcrămioara – Elena

2ex.


