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HOTĂRÂRE
privind
rectificarea/modificarea bugetului local pe anul 2022
Consiliul local al comunei Razboieni, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa ordinar\, din data de 6
mai 2022, ora 09.00;
Examinând:

- Referatul compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale din
cadrul Primăriei comunei Războieni, inregistrat sub nr. 96 din 02.05.2022 ;
- Referatul de aprobare a primarului comunei Războieni, în calitate de inițiator,
inregistrat sub nr. 97 din data de 02.05.2022;
Având în vedere :
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- prevederile Legii finanţelor publice nr. 273/2006 ;
- art. 6 alin.(1) şi (4) din legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în
administraţia locală.

}in=nd cont de avizul favorabil nr. 17/06.05.2022, înregistrat sub nr. 108/06.05.2022 al
Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică
și de disciplină.
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1),art.136 alin.(1) si ale art.139 alin.(1) din Ordonanta de
urgenta nr.57 din 03 Iulie 2019,privind Codul administrativ;

HOT|R|{TE :
Art.1. Se aprobă rectificarea/modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Războieni pentru anul 2022, `n cadrul aceluia[i capitol bugetar 67.02.03.12,
reprezent=nd lucr\ri de consolidare [i restaurare a monumentelor istorice (titlul 58), `ntre
aliniate, cf. anexele 1-3, astfel:
- cheltuieli eligibile 58.04.02 – 270.000 lei;
- cheltuieli neeligibile 58.04.03 – 150.000 lei.
Art.2. - Cu ducerea la `ndeplinire a prezentei hot\r=ri se încredinţează d-na VăideanuFilimon Carmen din cadrul compartimentului financiar-contabil.
Art.3. - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

Nr. 19 din 06 mai 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru aprobarea hot\r=rii [i 3 ab]ineri..
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

