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HOTĂRÂREA NR. 56 

Din data de 27 octombrie 2022  

Pentru validarea Dispoziției nr. 187 din data de 28 septembrie 2022  

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 

octombrie  2022 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4881 din 06.10.2022 al primarului comunei Boghiş; 

- Raportul de specialitate nr. 4882 din 06.10.2022 a compartimentului buget și finanțe; 

- Raportul de avizare nr. 6117 din 26.10.2022 al comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

- Dispoziția nr. 187 din data de 28 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2022; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) 

lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2022; 

- art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și ale alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se validează Dispoziția Primarului Comunei Boghiș nr. 187 din data de 28 

septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează primarul comunei 

şi Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiş; 

- Compartimentul buget și finanțe; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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