
Nr.1406/01.03.2022 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere Decizia șefului de Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna 

privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale, precum și pe unități de învățământ a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor; 

Luând în considerare adresele ATCP_CV_BUG 892/18.02.2022 și ATCP_CV_BUG 

893/18.02.2022; 

 În baza prevederilor:         

 În baza prevederilor art.33 alin.(4) lit. h), art.19 alin.(2), art. 39 alin. (3) și art. 50 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

- ale art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,   

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.”a” şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 

2022, la secțiunea de funcționare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

 

 

Cernat la 01.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

 

 

Nr.1407/01.03.2022 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 2022. 

Având în vedere Decizia șefului de Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna 

privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale, precum și pe unități de învățământ a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor; 

Luând în considerare adresele ATCP_CV_BUG 892/18.02.2022 și ATCP_CV_BUG 

893/18.02.2022; 

Văzând situația privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, întocmit de către 

Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi taxe locale, prin care propune rectificarea 

bugetului local am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare să-l aprobați în 

forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local 

din  luna martie 2022. 

. 

 

 

Cernat la 01.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 19/2022 

cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat,  

întrunit în ședință ordinară din 9 martie 2022, 

 Analizând proiectul de hotărăre și referatul de aprobaere pentru susținerea proiectului de 

hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2022 al comunei Cernat judeţul Covasna,   

Având în vedere Decizia șefului de Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna 

privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale, precum și pe unități de învățământ a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor; 

Luând în considerare adresele ATCP_CV_BUG 892/18.02.2022 și ATCP_CV_BUG 

893/18.02.2022; 

 În baza prevederilor:         

 În baza prevederilor art.33 alin.(4) lit. h), art.19 alin.(2), art. 39 alin. (3) și art. 50 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

- ale art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,   

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.”a” şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 

2022, la secțiunea de funcționare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

Cernat la 9 martie 2022 

 Președintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate  

      Kerekes János                    Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
  

Comunicare:           

 - 1 ex, la dosar cu ședințele consiliului local       

 - 1 ex. la primar          

 - 1 ex. la Compartimentul de contabilitate, imăpozite și taxe     

 - 1 ex. la  Dir. Ge-lă a Finațelor Publice jud. Covasna       

 - 1 ex. la Instituția Prefectului județul Covasna       

 - 1 ex. la afișare  
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Nr.1408/01.03.2022 

 

   

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

 

Subsemnata Dezsi Reka Maria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului,  

analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, am reținut că 

este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.    

 Potrivit prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, rectificarea bugetului local, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot 

aproba rectificarea bugetului local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat, cu sumele alocate prin HG, precum şi ca urmare a unor propuneri 

fundamentate ale ordonatorilor principal de credite.        

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 

2022. 

 

 

 

 

Consilier, 

Dézsi Réka-Mária 

_________________ 
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Nr.1663/07.03.2022 

 

A V I Z 

 

asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism, la data de 07.03.2022, s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022 al 

Comunei Cernat județul Covasna.. 

 În urma analizării în mod detaliat proiectului de hotărâre, atât partea de funcționare cât și 

partea de dezvoltare, s-a reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este 

necesar și oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 2022. 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Mágori István       Lukács Tibor Attila  
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