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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău  

 
 
Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău,întrunit în ședință ordinară din data 
de  27.02.2023 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr.7/1 din 27.02.2023 al primarului comunei;raportul de specialitate nr. 1072  
din 27.02.2023 ,al compartimentului financiar contabil ;avizele nr.25/26/27 din 27.02.2023 ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata; 
În baza prevederilor : 
-art.19 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.20 alin.(1)  lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; art.7 (13)  din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală , republicată ;  
Luând în considerare:  
--   Hotărârea Consiliului local al comunei Sărata nr.6/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata , județul 
Bacău; 
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 local al comunei Sărata , județul Bacău   , conform anexei nr. 
1 la  prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea definitivă a sumei de  346.400 lei din  excedentul anilor precedenți în 
sumă de 583.543,04 lei , conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.   

Art. 3.  Se aprobă modificarea  corespunzătoare a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 
prevăzută în  anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.   

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios 
administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare.  

Art. 5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata prin compartimentele 
financiar contabil și achiziții publice . 
Art. 6. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 
Judetului Bacău , primarului comunei, compartimentelor nominalizate la art.5  , precum și spre 
cunostința publică,  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 
Argatu  Vasile                                     Cristina Sandu  
 

 
 
 
 
 

Nr.   9        
din   27  februarie 2023 
Red.SC/2ex 
 

Hotărâre adoptată cu un număr de   11  voturi ”pentru” ,   -     voturi ,,împotrivă ” și   -    voturi  ,,abținere””   de către     11    consilieri 
prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție 

http://www.comuna-sarata.ro/
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Anexa nr. 1 

 la  HCL  nr. 9 / 27.02.2023 

 

 
                                                                             

             Virarea de  credite bugetare la capitolul 51.01.03 Autorități executive în cadrul aceluiași capitol 
după cum urmează: 
 

- se diminueaza la capitolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 
in T1 cu suma de 3000 lei 

- se suplimenteaza la capitolul 20.01.08  Posta, telecomunicatii, radio,TV, internet in T1 cu 
suma de 3000 lei 
 
 

          Virarea de credite bugetare la capitolul 70.05.01 Alimentare cu apa in cadrul aceluiasi capitol 
dupa cum urmează: 
 

- se diminueaza la capitolul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 
in T1 cu suma de 30.000 lei  

- se suplimenteaza la capitolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare in T1 cu suma de 30.000 lei 

 
 
 
 
 

 Primar, 
Irina Argatu                                             Intocmit 

Consilier, 
Taca-Ciresaru-Cireasa  Madalina-Roxana 
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