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 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47/22.07.2022 
  privind aprobarea rectificării nr. 6 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul 

Alba, în anul 2022 
        
Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în luna 
iulie 2022 
  
 Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 47/2022 inițiat de primarul Comunei Arieșeni privind aprobarea 

rectificării nr. 6 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul  Alba, anul 2022 ; 
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 4666 din 

22.07.2022; 
- adresa nr. 9031/G/SC/14.07.2022 a Instituție Prefectului județului Alba înregistrată la primăria 

Comunei Arieșeni sub nr. 4561 din 15.07.2022; 
- adresa nr. 750/15.06.2022 a LTTA Arieșeni înregistrată la Primăria comunei Arieșeni sub nr. 

4144/15.06.2022 
Văzând prevederile Legii 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, , prevederile art.129 alin.(2) 
lit.a), lit.b) și alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
        În temeiul dispozițiilor articolului 136 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

HOTĂRÂRE 
 
    Art.1  Se aprobă rectificarea nr. 6 a bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, anul 
2022, conform Anexei nr. 1 și Anexa nr. 2   – parți integrante a  prezentei  hotărâri. 
  Art.2. Compartimentul Contabilitate va duce la îndeplinirea prevederile hotărârii care va fi 
adoptată. 
 Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

    Art.4 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului 
Alba,Primarului Comunei Arieșeni,Dosar/afișaj primărie .Compartiment Contabilitate, Trezorerie 
Câmpeni. 
                       avizează pentru legalitate 

Primar,                           pt. secretar general, 
   Pantea Gheorghe                                      inspector asistent 
                   Ionel-Viorel BELEI 


