
ROMÂNIA 

COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

JUDEŢUL  IAŞI 
                                                    HOTĂRÂREA nr.  67/21.12.2022 

Privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2022 

 

Consiliul local al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi,  

Având în vedere : 

- art. 129, alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;   

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

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale; 

- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar 

al anului 2022; 

- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea finanţelor publice nr. 500/2002; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică. 

Luând în considerare: 

- referatul de aprobare nr. 6912/21.12.2022 prin care Primarul comunei Hărmăneşti propune rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2022; 

- proiectul de hotărâre nr. 64/21.12.2022 iniţiat de Primarul comunei Hărmăneşti, județul Iași avizat 

pentru legalitate de secretarul general al comunei și afișat conform procesului verbal de afișare nr. 

6916/21.12.2022; 

-  raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat cu nr. 6914/21.12.2022; 

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. 65698/20.12.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. 69/21.12.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială,  amenajarea teritoriului, 

urbanism, ordine publică şi situaţii de urgenţădin cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, 

înregistrat sub nr. 69/21.12.2022; 

- avizul favorabil al Comisiei de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie 

copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. 

69/21.12.2022. 

Constatând că s-a îndeplinit cvorumul prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, necesar pentru adoptarea hotărârii; 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Consiliul Local al comunei Hărmănești, județul Iași, întrunit în ședința extraordinară din data de 

21.12.2022. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti după cum 

urmează: 

Trimestrul IV/2022 la partea de venituri: 



• Capitolul 110206 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor se suplimentează cu 103 mii 

lei; 

 Trimestrul IV/2022  la partea de cheltuieli: 

• Capitolul 700250 – locuințe, servicii și dezvoltare publică cheltuieli de capital se suplimentează cu 37 

mii lei; 

• Capitolul 8402 – transporturi alte cheltuieli materiale  se suplimentează cu 66 mii lei. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Compartimentul contabilitate 

din cadrul Primăriei Hărmăneşti, judeţul Iaşi.  

          Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica copie după prezenta hotărâre Primarului comunei 

Hărmănești, Compartimentului contabilitate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru exercitarea 

controlului de legalitate asupra actelor administrative.   

 

 

 

 

   Președinte de ședință,                                          Contrasemnează pentru legalitate cf. art. 243, alin. (1), lit. a)  

    Constantin Lepciuc                                                                       din OUG nr. 57/2019 

                                              Secretar general al comunei, 

                                                                                           Daniela Liliana Iftene   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată în ședința din data de ............................... cu un număr de ........... voturi dintr-un număr de ……… 

consilieri locali prezenți la ședință, din numărul total de ......... consilieri în funcție       



           Cartuș cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

25/22.06.2021 

Nr. 

crt. 
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile 

să efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

absolută ^2 
...…/...…/............ 

 

2 Comunicarea către primar^2) ...…/...…/............ 
 

 

3 Comunicarea către prefectul județului^3) ...…/...…/............ 
 

 

4 
Aducerea la cunoștința publică^4)+5) 

Publicată pe pagina de internet a instituției 
...…/...…/............ 

 

 

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual^4)+5) 
...…/...…/............ 

 

6 
Hotărârea devine obligatorie^6) sau produce 

efecte juridice^7), după caz 
...…/...…/............ 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 

caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul 

bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul 

consilierilor locali în funcție.“ ^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.“ ^3) Art. 197 alin. (1), 

adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării ... ^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.“^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ ^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter 

normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.“ ^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual 

produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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