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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 142  din 17.11.2022 
Privind  rectificarea  bugetului local al comunei Săbăoani, 

pe anul 2022 

Consiliul local Săbăoani, judeţul Neamţ; 

Examinând referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 14564 şi raportul de 

specialitate al biroului financiar-contabil înregistrat sub nr. 14588/ 17.11.2022 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2022; 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 27760 din 03.11.2022 primită de la Direcția Generală a Finanțelor Publice 

Iași-Administrația Județeană Neamț; 

-  Prevederile Legii nr. 317/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006, Legea finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Întemeiul art. 129, alin. (2), lit.(b) coroborat cu alin. (4) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. a si 

art. 196 alin. (1), lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.Aprobă rectificarea bugetului local centralizat – secțiunea A, al Comunei 

Săbăoani, județul Neamț, pe anul 2022, la venituri în sumă  de 21674,58 mii lei, iar la cheltuieli 

în sumă de 32830,58 mii lei, cu un deficit de 11.156 mii lei, ce va fi finanțat din excedentul 

anilor precedenți, conform anexei I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Aprobă rectificarea bugetului local – secțiunea de funcționare a comunei 

Săbăoani, județul Neamț, pe anul 2022,  în sumă de 16.892,92 mii lei, atât la partea de venituri 

cât și la partea de cheltuieli, conform anexei I ce face  parte integrantă  din prezenta hotărâre;   

Art.3.Aprobă rectificarea bugetului local – secțiunea de dezvoltare  a comunei Săbăoani, 

județul Neamț, pe anul 2022, la venituri în sumă 4781,66 mii lei, iar la partea de cheltuieli în 

sumă de 15937,66 mii lei, cu un deficit de 11.156 mii lei, conform anexei I ce face  parte 

integrantă  din prezenta hotărâre;  

Art.4. Aprobă rectificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse 

de finanțare pe anul 2022, conform anexei II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Săbăoani și Biroul financiar contabilitate. 

 

 

     Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei 

            Robu Maricica 

                                                                                                                          Inițiator, 
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