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HOTĂRÂREA Nr. 17 

Din data de 10 martie 2022 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

  

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa ordinară din 10 martie 2022 

Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 845 din 24.02.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 907 din 28.02.2022 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1159 din 09.03.2022; 

- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-446/21.02.2022; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 49  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

   
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022 prin majorare, în trimestrul I, la 

partea de venituri cu suma de 21,00 mii lei la cod 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor și Municipiului București”, iar la partea de cheltuieli cu suma de 21,00 mii lei se 

majorează cheltuielile prevăzute în trimestrul I, la capitolul 65.02.04.01 ”Învățământ secundar 

inferior, la articolul 20.01.09 ”Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”. 

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 

Compartimentul buget și finanțe. 

       Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul Comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
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