
ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 

COMUNA V ALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
nd aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 

2022 
Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr. 23491/08.09.2022 privind aprobarea rectificarii 
bugetului local al Comunei Valea Doftanei pe anul 2022, ini1iat de Primarul Comunei 
Valea Doftanei, di. Lucian Vileford Costea, proiect Tnso1it de referatul de aprobare nr. 
23492/08.09.2022, avizul de legalitate nr. 23493/08.09.2022 si avizul comisiei de 
special itate; 

- Referatul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 
Va/ea Doftanei nr. 569112926108. 09. 2022, intocmit de catre d-na Maria Rijnoveanu, 
Seful Birou/ui din cadrul Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Va lea Doftanei nr. 18/10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2022; 

- Decizia nr. 1282/01.09.2022 a Directorului General al DGRFP Prahova 
in conformitate cu prevederile: 
- art. 19 alin 2 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale cu modificarile 

si completarile ulterioare : Alin. (2) " Pe parcursul exercifiului bugetar, autoritafile deliberative 
pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la a/in. (1) lit. a) §i b), in termen de 30 de zile de la 
data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum §i ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale Ii se 
var aplica ace/ea§i proceduri ca §i aprobarii initiate a acestora, cu excepfia termenelor din 
calendarul bugetar''. 

Tinand cont de dispozitiile 
- Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata. 
- Ordonan1ei de Urgen1a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 133 alin . (1 ), art. 197 si art. 243 alin. (1 ). 
In temeiul competentelor stabilite prin art. 129, art 139 alin . (1) si art. 196 alin . (1) 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
HOTARA$TE: 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 
2022, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu punerea Tn aplicare a prevederilor prezentei hotararii se Tncredinteaza 
Biroul contabilitate, salarizare si patrimoniu. ' 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei, Tn termenul prevazut de lege: 

- lnstitu1iei Prefectului Jude1ului Prahova; 
- Primarului comunei Valea Doftanei; 
- Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu; 
- Compartiment achizitii publice si investitii ; 
- Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
- Dosar ~edin1a; 
- Dosar Hotarari; 



- Consilieri in functie 15; 
- Consi/ieri prezenti 11; 
- Voturi pentru 11; 
- Voturi impotriva O; 
- Abtineri 0. 
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