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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 109 din 21 decembrie  2022   

 

Privind validarea dispozitiei nr 280 din data de 20 decembrie 2022 cu privire la rectificarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2022,  

 

Având în vedere: referatul de aprobare nr.5449 din 20.12.2022 cu privire la validarea dispozitiei nr 

279 din data de 20.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prin 

alocarea sumei de 3200 lei pentru plata ajutorului de incalzire rezentat de dl. primar Sorban Levente ,raport 

de specialitate nr. 5450 din 20.12.2022, prezentat de GulimanescuGeanina – consilier contabilitate,avizul 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 

            In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, prevederilor art.82 alin.(1), Legii 

273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare și prevederile art. 129, 

alin. (2), lit. „b” șialin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

 Consiliul local al comuneiLugasu de Jos  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art 1.Se aprobă validarea Dispozitiei  nr. 280 din 20.12.2022 cu privire la rectificarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2022, alocarea sumei de  3.200 lei după cum urmează: 

 

 

La partea de venituri: lei 

denumire indicator Buget initial  Buget rectificat Influenta 

 

42.02.34 subventii 

pt autor incalzire 

1.138.160 1.141.360 3.200 

 

TOTAL 

1.138.160 1.141.360 3.200 

 

Cheltuieli bugetare: lei 

denumire indicator Buget initial Buget rectificat Influenta 

 

 

68.02.15 prevenirea 

excluderii sociale 

1.138.160 1.141.360 3.200 

    

 

total 

1.138.160 1.141.360 3.200 
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Art 2 Hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica cu:  

-  Prefectura Judetului Bihor – Serviciu Juridic si Contencios, 

- D.G.F.P.Bihor- Serviciu Sinteza si asistenta elaborarii bugetelor locale, 

- Trezoreria Alesd, 

- Gulimanescu Geanina – contabil, 

- Primarul comunei Sorban Levente, 

  

 

 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                                        Mihai FEKETE         

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 13                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți 12                                                                                                                                    Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 12                

împotrivă - 

abțineri -    


