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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69/30.12.2022 

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;   

- 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. 7060/30.12.2022  prin care primarul comunei Hărmăneşti propune 

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

- Adresa Consiliului Județean nr. 52203/15.12.2022. 

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

administrativ; 

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 040204 – sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit se suplimentează cu 

11,11 mii lei. 

• Capitolul 040205 – sume repartizate din fondul la Dispoziția Consiliului Județean se suplimentează 

cu 3,02 mii lei. 

 • Capitolul 040201 – sume defalcate din impozitul pe venit se suplimentează cu 13,32 mii lei. 

 

Trimestrul IV/2022  la partea de cheltuieli: 

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

27,45 mii lei. 

• Capitolul 6502 – învățământ-cheltuieli cerințe educaționale speciale  se suplimentează cu 0,18 mii 

lei. 

• Capitolul 6502 – învățământ-cheltuieli cerințe educaționale speciale  se diminuează cu 0,18 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.   

 

Primar, 

Ioan Secrieru  
 


