România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa
Nr.120/312/S/2022
Hotărârea nr.
/2022
privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022

Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.120/313/S/2022 al Primarului Orașului Vlăhița,
- Raportul de specialitate nr.120/314/S/2022 al Serviciului economic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa,
Luând în considerare Avizul nr.
/
.2022 al Comisiei de specialitate pentru activități
economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița,
- Prevederile art. 6, alin (10) din Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
cu modificările și completările ulterioare, a celor prevăzute la art.19, art. 33, art. 48, respectiv art.
49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2022, prin care s-a repartizat Oraşului
Vlăhiţa suma de 300.000 lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18/2022
privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 20232025, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului
bugetar pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 7, alin (13) din
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) , lit.(b), alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărăşte:
Art. 1. – Se aprobă bugetul general rectificat al unităţii administrativ-teritoriale ale Oraşului
Vlăhiţa pe anul 2022, în suma de 19.472,00 mii lei la partea de venituri şi 20.872,00 mii lei la partea
de cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă bugetul local rectificat al Orașului Vlăhița pe anul 2022, în suma de
19.092,00 mii lei la partea de venituri şi 20.492,00 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă bugetul local rectificat al Orașului Vlăhița pa anul 2022, secțiunea
dezvoltare în suma de 7,102,00 mii lei la partea de venituri și 8.502,00 mii lei la partea de
cheltuieli., conform anexei nr. 3a și 3b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Oraşului Vlăhiţa.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General şi
se comunică Primarului Oraşului Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în condiţiile şi
termenele prevăzute de lege.
Vlăhiţa, la
Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa
LŐRINCZ Csaba

2022.
Avizat pentru legalitate
Secretar general al Orașului Vlăhița
ÜLKEI Jolán Erika

România
Judeţul Harghita
Oraşul Vlăhiţa
Primarul Oraşului Vlăhiţa
Nr. 120/314/S/2022
RAPORT DE SPECIALITATE NR.
/2022
privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022
În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, primind spre analiză Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022, facem următoarele
observaţii:
Analizând Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe
anul 2022, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa în conformitate cu prevederile art.155 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, observăm, că obiectul acestuia se
referă la rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022, în baza prevederilor din
Legea nr. 273/2006, lege privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere:
- Prevederile art. 6, alin (10) din Legea nr.317/28.12.2021 Legea bugetului de stat pe anul
2022, a celor prevăzute la art.19, art.48, respectiv art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2022, a repartizat Oraşului Vlăhiţa suma
de 300.000 lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 6% din
impozitul pe venit, pe anul 2022.
Având în vedere că unele obiective de investiții nu pot fi realizate din sumele alocate și este
necesar realizarea unor noi investiții, la propunerea Ordonatorului principal de credite aceste
obiective vor fi incluse în lista de investiții, respectiv se vor majorare valoarea acelor obiective de
investiții care necesită sume în plus față de cel prevăzut.
În conformitate cu art.19.alin.(2) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanţelor publice locale,
autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate
ale ordonatorilor de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și
aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.
În ceea ce priveşte conţinutul proiectului de hotărâre, observăm că acesta respectă atât
cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în
ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora
urmează să fie aprobată.
În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al
Oraşului Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată.
Vlăhiţa, la
Șef serviciu

2022

MIHÁLY Mária Noémi

România
Judeţul Harghita
Oraşul Vlăhiţa
Primarul Oraşului Vlăhiţa
Nr. 120/313/S/2022

REFERAT DE APROBARE NR.
/2022
privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate
cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta
iniţiem Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022,
bazându-se pe următoarele
Motive:
Având în vedere prevederilor art. 19 alin. (2) , art.36. din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele
prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2022 privind aprobarea
bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și
utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul
2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 6, alin (10) din Legea nr. 317/28.12.2021 Legea bugetului de stat pe anul
2022, cu modificările și completările ulterioare, a celor prevăzute la art. 19, art. 33, art. 48, respectiv
art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 105/2022, a repartizat Oraşului Vlăhiţa suma
de 300.000 lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 6% din
impozitul pe venit, pe anul 2022.
În conformitate cu art. 19.alin.(2) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanţelor publice locale,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate
ale ordonatorilor de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și
aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar.
În drept, invocăm prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 129, art. 139 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului
Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022.
Primar
LŐRINCZ Csaba

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL VLĂHIŢA

Anexa nr. 1

Bugetul general rectificat al oraşului Vlăhiţa
pe anul 2022

-mii leiNr.crt.

Denumirea

Buget general aprobat

Diferenţe

Buget general rectificat

I.

Venituri totale

19.172

+300

19.472

II.

Cheltuieli totale

20.572

+300

20.872

Primar
LŐRINCZ Csaba

Șef serviciu
MIHÁLY Mária Noémi

ORAȘUL VLĂHIŢA
Anexa nr.2
I.
Nr.
crt
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.

BUGET LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2022

Denumirea

Cod

Venituri totale
Cote de 6% din impozit pe venit
Sume primite de la FEDR
Sume primite de la FEDR
Sume primite de la FEDR

00.01
42.02.05
42.69.00
48.01.02
48.02.01

Cheltuieli totale
Servicii de dezvoltare publica
-Cheltuieli de capital
-Cheltuieli de capital

49.02
70.02
70.02.58
70.02.71

Primar
LŐRINCZ Csaba

Buget
aprobat
18.792

Diferenţe

-mii leiBuget rectificat

1000

+300
+300
+5
+30
-35

19.092
300
5
30
965

20.192

+300

20.492

1.000
5.912

+150
+150

1.150
6.062

Șef serviciu
MIHÁLY Mária Noémi

