
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 16/2022
Privind rectificarea bugetului general

 al comunei Valea Crişului pe anul 2022

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinta sa publică extraordinară din data de 28.02.2022
Având în vedere:
- raportul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe şi avizul secretarului general

al comunei Valea Crişului
- dispozițiile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările

și completările ulterioare,
- adresa  Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna nr 892/18.02.2022 privind

repartizarea  pe  unități  administrativ-teritoriale,  precum și  pe  unități  de  învățământ  a  sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,  orașelor  și  municipiilor,  pentru  finanțarea  de  bază  a  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat.

- Decizia nr 4/18.02.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, precum și
pe  unități  de  învățământ  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru  finanțarea
cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor  și  municipiilor,  pentru finanțarea  de
bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la
art 104 alin (2) lit b)-d) din Legea nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul
2022 și cele estimate pentru anii 2023-2025. 

În temeiul dispozițiilor art 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”a”, art 139 alin (1) și art 196 alin (1)
lit ”a” din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

  ART.1- Se aprobă rectificarea bugetului general al comunei Valea Crişului pe anul 2022 pe
total și pe secțiuni, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă modificarea programului de investiții pe anul 2022, conform anexei nr.2
la prezenta hotărâre.

 ART.3- Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  şi
consilierul contabil din cadrul primăriei comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 28.02.2022

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   Secretar general al comunei                 
            KÖLTŐ Zsombor                                                             PANAITE Ana-Diana  
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