JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOROBANTU
HOTARÂREA Nr. 11
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul
Tulcea, pe anul 2022.
Consiliul Local al comunei Dorobantu, judetul Tulcea , intrunit in sedinta ordinara,
legal constituita in prezenta unui numar de 7 consilieri dintr-un numar total de 9 consilieri in
functie.
Avand in vedere ;
- Raportul compartimentului buget , contabilitate, din cadrul Primariei comunei Dorobantu ,
judetul Tulcea, inregistrat sub nr.585 din 13.04.2022 si referatul de aprobare al primarului
comunei sus mentionate inregistrata sub nr.584 din 13.04.2022;
- Raportul de avizare al Comisiei pe domenii de specialitate, pentru «activitati economicofinanciare , amenajarea teritoriului si urbanism », a Consiliului Local Dorobantu, judetul
Tulcea .
- Prevederile art. 50 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile art. 9 alin. (34) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 129 alineatul (4) lit. a) , art. 196 alineatul (1), litera a) din Ordonata de
urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ si a art. 139 alineatul
(3) din aceiasi ordonanta de urgenta ;
H o t a r a s t e :
Art. 1. Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul
Tulcea, la data de 18.04.2022, dupa cum urmeaza :
a) se rectifica bugetul local – total conform anexei nr. 1.
b) se rectifica sectiunea functionare din cadrul bugetului local conform anexei nr.2.
c) se rectifica sectiunea dezvoltare din cadrul bugetului local conform anexei nr.3.
d) se rectifica lista de investitii privind bugetul local conform anexei nr.4.
Art. 2. Se aproba utilizarea sumei de 389 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru
finantarea cheltuielilor de investitii din sectiunea dezvoltare.
Art. 3. Anexele prevazute la art. 1 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata in copie Institutiei Prefectului Judetului Tulcea ,
D.G. F.P. Tulcea , autoritatilor sau persoanelor interesate si va fi facuta publica prin afisare
la sediul Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea .
Adoptata astazi 18.04.2022 cu 6 voturi ’’ pentru ‘’si o abtinere .
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