JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea HCL nr. 12/28.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei
Vlădeni pe anul 2022
Consiliul Local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședința ordinară
în data de 27.04.2022

Având în vedere:
- Prevederile HCL Vlădeni nr. 12/28.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Vlădeni
pe anul 2022;
- Referatul de aprobare nr.2514/14.04.2022 și proiectul de hotărâre ale primarului,
- Raportul de specialitate nr. 2515/14.04.2022
- Avizele comisiilor de specialiate,
- Dispozițiile Legii nr. 317/2021- Legea bugetului de stat pentru anul 2022;
- Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare
- Dispozitiile art. 129 alin (1), alin (2) lit. b), alin (4) lit.a) și alin. (14), precum și cele ale art. 139
din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ ;
In temeiul art. 136 din Orgonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019-Codul
administrativ
HOTĂRĂȘTE :
Art.1.- Se aprobã completarea H.C.L. Vlădeni nr. 18/28.02.2022, astfel, după art. 3 se adaugă art. 31
cu următorul conținut: ”Art. 31 . Se aprobă utilizarea execedentului din anii anteriori, în cuantum de
908.000 lei pentru finanțarea investitiilor din cadrul secțiunii de dezvoltare”.
Art.2.- Celelalte prevederi ale HCL nr. 18/28.02.2022, rãmân neschimbate.
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei, compartimentul
Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului, iar secretarul general al comunei o va comunica
celor interesaţi, in condiţiile legii.

Preşedinte de sedinţã
Joița Andrei Sergiu

Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu

Vlădeni , 27.04.2022
Nr. 23
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 27.04.2022, cu respectarea prevederilor art.
139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din numărul total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

