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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 78 

Din data de 27 decembrie 2022  

Pentru validarea Dispoziției nr. 267 din data de 22 decembrie 2022  

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 27 decembrie 2022 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 7116 din 22.12.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- Raportul de specialitate nr. 7119 din 22.12.2022 a compartimentului buget și 

finanțe; 

- Raportul de avizare nr. 7131 din 27.12.2022 al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local; 

- Dispoziția nr. 267 din data de 22 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2022; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1508/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru unele unităţi administrativ-teritoriale  ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1510/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru unele unităţi administrativ-teritoriale ;  

- Convenția nr. 20959/23.11.2022-6905/08.12.2022 încheiată între Județul Sălaj și 

Comuna Boghiș în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Contractului de finanțare nr. 120122/24.10.2022 

privind elaborarea/actualizarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor 

locale de urbansim aferente încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației și Consiliul Județean Sălaj;   

- 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. 267 din data de 22 

decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

 Art.2. Se modifică investițiile: ”Elaborarea Planului Urbanistic General” prevăzută 

la poziția nr. 1 și ” Construire Sală de educație fizică școlară” prevăzută la poziția nr. 6 din 

Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, aprobată prin Hotărârea nr. 10 
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din data de 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022, cu 

modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre.   

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează primarul 

comunei şi Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiş; 

- Compartimentul buget și finanțe; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

 

           PREŞEDINTE                   CONTRASEMNEAZĂ 

              DE ŞEDINŢĂ            SECRETAR GENERAL 

            SZABO LÁSZLÓ        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


