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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/27.01.2023 

Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Hărmăneşti pentru anul 2023 

 

           

Ținând cont de:  

- adresele nr. 246/10.01.2023, nr. 352/19.01.2023 și nr. 350/19.01.2023  emise de către Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi; 

- adresa nr. 3707/26.01.2023  emisă de către Consiliul Județean Iași. 

Având în vedere: 

- art. 19 alin. (1) Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

administrativ; 

- Legea finanţelor publice nr. 500/2002; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

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

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 364/27.01.2023 întocmit de către primarul comunei 

Hărmănești, județul Iași; 

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 .........., 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  bugetul general al comunei Hărmăneşti, în sumă de 6638,64  mii lei la venituri şi în 

sumă de 6638,64 mii lei la cheltuieli. 

Art. 2. Se aprobă bugetul local detaliat la venituri în sumă de 6638,64 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli în sumă de 6638,64 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri finanțat integral din venituri proprii și subvenții în sumă de 2,2 

mii lei şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli în sumă de 2,2 mii lei; 

Art. 4. Excedentul anului 2022 este de 390 mii lei  din totalul de 6638,64 mii lei  folosit la investiții în 

anul 2023; 

Art. 5. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2023. 

Art. 6. Anexele 1 – 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul comunei Hărmăneşti, 

judeţul Iaşi prin Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Hărmănești, județul Iași. 

Art.8. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului comunei 

Hărmănești, județul Iași, Compartimentului contabilitate precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru 

exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative. 

           

Iniţiator, 

Primar, 

Secrieru Ioan 


