
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 19/2022
Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr
10/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului 

pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
            Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 10.03.2022,
            Având în vedere:

-  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de  primarul  comunei  Valea  Crişului,  raportul
compartimentului financiar-contabil  din cadrul Primăriei comunei Valea Crişului, raportul de
avizare  al  comisei  de  specialitate,  precum  şi  avizul  secretarului  general  al  comunei  Valea
Crișului.

- existența excedentului anului precedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile
în valoare de 55,10 mii lei pentru Școala Gimnazială  Kálnoky Ludmilla  Valea Crișului pentru
finanțarea cheltuielilor din disponibilul aflat în conturile curente la Banca Reiffeisen”

- dispozițiile art 58 și art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-  dispozițiile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare

În baza prevederilor Legii nr 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.
În temeiul dispozițiilor art 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”a” , art 139 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 completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr
10/2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2022, prin
introducerea unui nou articol după articolul 3, respectiv art 31 cu următorul cuprins:

”Art.  31. Se  aprobă  utilizarea  excedentului  anului  precedent  al  bugetului  fondurilor
externe nerambursabile în valoare de 55,10 mii lei pentru Școala Gimnazială Kálnoky Ludmilla
Valea Crișului pentru finanțarea cheltuielilor din disponibilul aflat în conturile curente la Banca
Reiffeisen”

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Valea  Crișului  și  Compartimentul  de  financiar-contabil  din  cadrul  Primăriei  comunei  Valea
Crișului.

Valea Crişului, la 10.03.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei

               KÖLTŐ Zsombor                                                        PANAITE Ana-Diana                  


