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 HOTARAREA nr. 62 

 Din 22.09.2022 

 

- privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea   pe 

anul 2022 

 

Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica de indata  din  data de 

22.09.2022 

  In baza  initiativei primarului si a Raportului de specialitate al Compartimentului 

Contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022             

 Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2022 

precum si  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

completările ulterioare; 

 în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) lit. d) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 în temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) alin. (4) lit. a) si art. 196, art. 197, art. 200 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

                                                        HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 conform  

detalierii fiecarei sectiuni, pe capitole, subcapitole  si titluri care se regasesc in anexa nr. 1, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2 - Se aproba  rectificarea Bugetului institutiilor publice  si activitatilor finantate 

integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022, conform  detalierii fiecarei sectiuni, pe 

capitole, subcapitole  si titluri care se regasesc in anexa nr. 2, care face parte integranta din 

prezenta hotarare 

Art. 3 Se aproba  modificarea Programului de Investitii pentru anul 2022, conform anexei nr. 

3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea.  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Rakosi Lajos Attila                                               Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15 13 2 13 - - 
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