
R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR    73/2022
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022

               Consiliul  local  al  comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
               Având in vedere :         

-  Adresa  HDG_STZ 22777 /03.11.2022 transmisa de catre Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Hunedoara, prin care ne face cunoscut faptul ca se majoreaza bugetul local în trimestrul
IV cu suma de 200.00 mii lei în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1306/2022 la partea 
de venituri cod indicator 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2022

- Proiectul de hotărâre nr. 70 din 3.11.2022   privind rectificarea bugetului local al comunei 
Tomesti  pe anul 2022 inițiat de primarul comunei Tomesti;     

             Tinand cont de Referatul de aprobare nr.3/ 74 din 3.11.2022 al Primarului comunei Tomesti din care
rezultă necesitatea rectificării bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021

  In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/74 din 3.11.2022 precum si in baza avizului
favorabil  al  comisiei   de  specialitate  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-sociale,  buget,  finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/76   din 16.11.2022
             In  temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legea nr. 317/2021 a  bugetului de stat pe anul 2022, - precum si art 88, art 129 alin.2 lit b, alin.4
lit.a si art 139 alin 3 lit a din OUG nr. 57/2019-Partea a III-a privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare : 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                     Art.1. Se rectifică  bugetul  local al comunei Tomesti pe anul 2022 prin majorarea în trimestrul
IV cu suma de 200.00 mii lei la partea de venituri şi cheltuieli conform anexei 1, care face parte integranta
din prezenta hotarare.

         Art.2.  Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara, în termen
de 30 zile.
                      Art.3.   Prezenta hotărâre se comunică:    
                      - Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
                      - Primarului comunei Tomesti ;
                      - Compartimentului contabilitate  si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti ;
                      - Administratia Judeteana  a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
                      - Afişare la afişier;
          
PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA

Borza Traian                                                                        SECRETAR GENERAL
                                                         GIURGIU SANDA

              Tomesti 17.11.2022

Notă:     Numar consilieri prezenti ___9____din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
              Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta  art 5 lit _cc_) ( voturi necesare  _5__)
              Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis,  cvorumul fiind de: __9___ voturi „pentru”  ;   __-
_voturi „împotrivă”, ______abţineri .



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE 
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 73/2022

Nr
.

crt
.

Operaţiuni efectuate
Data

ZZ/LL/AN

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului 
administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu 
majoritate:

17.11.2022

 □ simplă X absolută □ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi 
împotrivă:-_
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___

Art.5 lit. cc)
Voturi 
pentru:_9__
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi 
pentru:___
Voturi 
împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar 22.11.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 22.11.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 22.11.2022

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

22.11.2022


