
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 
 
 
  Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava,  
  Luând in dezbatere:  
  -     referatul de aprobare al primarului comunei Baia, înregistrată sub nr. 11.746 din 21.12.2022  ; 
  -     raportul  prezentat de  Compartimentul  financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale, înregistrat 
sub nr. 11.747  din 21.12.2022 ; 
-      Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr.11786 din 22.12.2022 ; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
-     prevederile  art. 19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. a , art.36, art.48, art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată, cu modificarile si completările   ulterioare;  
       În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.,,b”, art 139 alin. (3), lit.,,a”, art.196 alin.(1) lit.,,a”, art. 197 din 
Ordonanta  de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ , 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art . 1.  Se aprobă modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , aprobat prin Hotararea Consiliului local 
Baia nr. 7/10.02.2022 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta  hotărâre . 
Art.  2. Se aprobă  actualizarea  listei de investiții pe capitole, aferentă anului 2022, conform anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din  prezenta  hotarare;  
Art. 3. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul financiar contabil, va urmări 
derularea întocmai a bugetului local pe anul 2022, cu respectarea legalităţii si încadrarea in sumele propuse si 
aprobate atât la venituri cat si la cheltuieli.  
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut de lege, 
primarului comunei  Baia, prefectului județului  Suceava si se aduce la cunoștinţă publica prin afișare la sediul 
primariei . 

 
 
Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   
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