
                                                                                                                                                                         

                                                 PROIECT    HOTARARE 

                      privind  validarea   Dispozitiei primarului  comunei  Vanatori  nr. 93/23.03.2023                       

                                 pentru  rectificarea  bugetului local  al  comunei  pe  anul 2023 

  

              Consiliul  local  al  comunei  Vanatori , intrunit in sedinta  ordinara  la data  de  30 martie 

2023 ,   

                    avand  in  vedere    Dispozitia primarului  comunei Vanatori   nr. 93 /23.03.2023,    

privind rectificarea  bugetului local al comunei   pe anul 2023 , raportul  compartimentului  de 

specialitate  si  avizul  favorabil  al  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului local,  

                     in temeiul prevederilor   art.  19  alin. (2) , art. 49  alin. 4  din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale  , ale art. 129  (2) lit. b ,  art. 139   (1) , (3)  lit.  si  ale  art. 196 (1) lit. a , din  

O.U.G. nr. 57/2019 , privind   Codul   Administrativ,   

 

                                                                     H o t a r a s t e    :  

 

                     Art. 1 .- Valideaza  Dispozitia  primarului  comunei  Vanatori  nr. 93 /23.03.2023 pentru  

rectificarea  bugetului local  al comunei pe anul 2023 .                       

                     Art. 2 .- Prezenta  Hotarare  se comunica  d-lui  Primar  al  comunei , compartimentului   

financiar – contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  , Administratiei  Judetene  a  

Finantelor   Publice   Mures , Trezoreriei  Sighisoara  si  Institutiei  Prefectului   judetului  Mures .  

                    Art. 3 .- Dl. primar al comunei  si   serviciul  financiar – contabil  din cadrul aparatului  de 

specialitate  al  primarului,  se incredinteaza cu ducerea la indeplinire a prezentei.  

 

 

 

         INITIATOR  ,                                                                    Avizeaza  pentru legalitate  

             PRIMAR,                                                                             p.   Secretar  General ,  

      Felegean Mircea-Augustin                                                             Bologa Emil-Alin 

            
          

 

 

 



 

                                                       REFERAT DE APROBARE 

                      privind  validarea   Dispozitiei primarului  comunei  Vanatori  nr. 93/23.03.2023                       

                                 pentru  rectificarea  bugetului local  al  comunei  pe  anul 2023 

 

       Conform prevederilor legale, supun spre validarea Consiliului Local Vanatori, Dispozitia 

nr.93/23.03.2023, prin care a fost rectificat bugetul Comunei Vanatori pentru anul 2023. 

        Potrivit prevederilor art.49 ali.5 din legea 273/2006 privind finantele publice locale, propun 

rectificarea bugetului intre articole bugetare si trimestrialitate. 

        In urma solicitarii din partea Scolii Gimnaziale Petre N Popescu privind virarea de credite a unor 

sume intre articole bugetare in cadrul aceluiasi capitol, rectificam bugetul comunei dupa cum este 

mentionat in raportul de specialitate.   

 

 

                               Primar, 

                   Felegean Mircea-Augustin 

 


