
ROMÂNIA
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cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130
Primar Mihai CAZACU

HOTÄRÂREA
Nr. 73 din 21.12.2022

privind aprobarea unei noi rectificari bugetare pentru anul 2022

Consiliul Local al Comunei Dersca, intrunit in sedinta ordinara n data de 21.12.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatà;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 
modificarile si completârile ulterioare;
- Adresa Nr. I/748 din 20 decembrie 2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani
- Activitatea de Trezorerie si Contabilitate 

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, inregistrat sub nr. 6.592 din 21.12.2022,

in calitatea a de initiator, calitate acordat de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136,
alin. (1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificärile si completarile 

- referatul de specialitate sub r. 6.591 din 21.12.2022 întocmit de doamna Tänâsele Mihaela,
consilier superior, contabil

- Avizul cu caracter consultativ al comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Dersca

In temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completàrile ulterioare

ADOPTÀ PREZENTA HOTÄRÂRE:

Art. 1. - Se aprobà o nouá rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, conform
indicilor cuprinsi in Anexa 1 , anexà ce face parte integrantã din prezentul proiect de hotarâre.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se asigura de catre primarul comunei Dersca
prin apratul de specialitate propriu.

Art. 3. - Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în termenul preväzut
de lege, primarului comunei, compartimentului buget finante si prefectului judetului Botosani si se
aduce la cunostina publica prin afisarea la sediul primáriei, precum si pe pagina de internet
http://www.comunadersca.ro/

Presedinte de sedinta:

Consilier Local
Contrasemneazà,

Secretarul General Al Comunei Dersca
Valerica - Lâcrâmioara HRITULEAC

IthPrezenta hotarare a fost adoptatã cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr.consilieri în functie= 13
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Anexa nr. 1 HCL 73/2022

TOTAL VENITURI= 50.000 LEI
din care:

• 11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor-
50.000 lei

TOTAL CHELTUIELI = 50.000 LEI

• 70.50.00-Alte servici in domenile locuintelor = 50.000 lei

• 20.01.30-Alte bunuri si servicii=50.000 lei

Presedinte de sedintã:
Consilier Local
Ionel MALES

Contrasemneazà,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lâcrâmioar HIRITULEAC

IthLOCHO
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