
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI  

HOTĂRÂRE NR. 27/2022 

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II pe anul  2022, al comunei Leliceni 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 31 mai 

2022, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 49/2022.  

 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.37/2022 iniţiat de primar în baza rapoartelor de specialitate elaborate 
de consilierul cu atribuţii contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Leliceni; 

- Referatul de aprobare nr.38/2022 înaintată de primarul comunei, Dl. Nagy István-Alfréd; 
- Raportul de specialitate cu nr. înreg.1587/2022 al Compartimentului contabilitate-finanțe, 

impozite și taxe;  
- Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru: 

• Activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
• Activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 

protecție copii, tineret și sport; 
• Activități pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism; 
 
În conformitate cu prevederile:  

-  Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Leliceni nr.7/2022 privind  aprobarea bugetului local 
pe anul 2022 şi, estimările pe anii 2023 - 2025 

     - Art.5 alin (2), art.19 , art.36, art.41, art.45 și art.49  din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată conform 
căruia anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 
13 aprilie 2022, conform proces verbal de afișare nr.1104/13.04.2022; 

În temeiul prevederilor art.88, art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a), art. 133 alin.2 lit. (a), art. 
134 alin. 4, art.137 alin. 1 și art. 139 alin. 3, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul II pe anul  2022, al comunei Leliceni, 
în felul următor: 

 

 

 

 



 

 

1.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează. 

           - la cap.42.34.00Subvenții pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei   5 000 lei 
                               

2. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli, după cum 
urmează. 

           - la cap.68.02.15.01.57.02.01Ajutor social                                                         5 000 lei 

                  3. Se aprobă virarea de credit  

           - de la capitolul 54.02.05.50.04 Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale  

           - la capitolul 67.02.03.07.71.03 Cămin cultural, Reparații capitală 

                                                                                                                    în suma de 60 000 lei 

 

 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Leliceni, 
dl. Nagy István-Alfréd şi Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: 

-  Primarul comunei Leliceni, 
-  Instituţia Prefectului – judeţul Harghita; 
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita  
- Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 
 

 
 

        Președinte de ședință,                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                      Consilier,                 Secretarul general al comunei,  
                        Biró Szabolcs-Imre                                   Molnár Szidonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.27 
Adoptată în ședința din data de 31 mai 2022 
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


