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HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița pe trimestrul III al
anului 2022

Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară din data
de 20.07.2022,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 3947/ 29.06.2022 al primarului comunei Vlădeni, județul
Dâmbovița ;
- Raportul de specialitate al compartimentului Buget - Contabilitate nr. 3955/ 29.06.2022
prin care se propune rectificarea bugetului local, pe trimestrul III al anului 2022, al comunei
Vlădeni, județul Dâmbovița,
- Avizele comisiilor de specialitate;
- Hotărârea Consiliului Local Vlădeni nr.12 din 28.02.2022 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Vlădeni;
In conformitate cu:
- prevederile art.5, alin.(2)-(4), art. 49, alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 371/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. d) și g), art. 139, alin. (1) și
ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița pe
trimestrul III anul 2022, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2022, conform anexei 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform termenelor și prevederilor Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la
Tribunalul Dâmbovița, secția de contencios administrativ și fiscal.

Art.4. Primarul comunei Vlădeni, prin compartimentul Buget Contabilitate, va asigura
executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărîri autoritatilor
și instituțiilor interesate, Instituției Prefectului și aducerea la cunoștința publică.

Preşedinte de sedinţã,
Moise Daniel Bogdan

Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 20.07.2022, 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.

