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              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

  

H O T Ă R Â R E  

privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 

Leșu pe anul 2022    

 

 Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

ordinară, în data 19.09.2022, în prezența a 10 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3135 din 01.09.2022 al Primarului comunei Leșu 

cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 3136 din 01.09.2022 întocmit de 

Compartimentul Financiar-contabil prin care se propune a patra rectificare a 

bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022; 

- Hotǎrârea Consiliului Local nr. 11  din 10.02.2022 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022, rectificat prin 

Hotărârile nr. 37/27.04.2022, 58/29.06.2022 şi nr. 61/22.07.2022; 

- Adresa nr. BNG_STZ-3504 din 25.08.2022 a Administraţiei Judeţene a 

Finantelor Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată sub nr. 3051/25.08.2022, prin care se 

comunică Decizia nr. 6/25.08.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale 

aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022; 

- Adresa nr. 19882 din 01.09.2022 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, 

înregistrată sub nr. 3128/01.09.2022, prin care se comunică Hotărârea nr. 

128/31.08.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2022 către unităţile 

administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru şcoli al României” în 

judeţul Bistriţa-Năsăud, în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2022-2023; 

- Avizul favorabil nr. 3335/19.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

 

În conformitate cu : 

- prevederile Legii nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

-  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2022; 

- prevederile art. 82 alin. (1 ) și (2) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 7, pct. 50 - 51 şi alin. (2) - (6), art. 14 alin. (6) - 

(8), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 32 alin. (1) - (2), art. 33 

alin. (1) - (5), (7) - (9), art. 39, art. 41 - 42, art. 44 alin. (1), art. 45 şi art. 46 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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             În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. 

a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leșu 

pe anul 2022 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  

primarialesu.ro la secţiunea Consiliul Local. 

 

Art.3. Persoana nemultumita de prezenta se poate adresa cu plângere Instantei 

de contencios Administrativ în conditiile Legii 554/2004-a conteciosului 

Administrativ, fără parcurgerea procedurii prealabile. 
 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul comunei Leșu și Compartimentul Financiar-contabil. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 10 voturi „pentru”, din numărul de 11 consilieri locali în 

funcţie. 

 

Art.6.  Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 

comunei Leșu, cu : 

- Primarul comunei Leșu; 

- Compartimentul Financiar-contabil; 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş, nr.1, 

judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                Contrasemnat pentru legalitate  

                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

             BÎGIU CORNEL SABIN                              PERSECĂ IONUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 69 din 19 septembrie 2022. 
PI/5 ex.originale 


	R O M ÂN I A

