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HOTĂRÂREA NR. 14/2023 
  privind aprobarea rectificării nr. 1 a  bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, 

în anul 2023 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară cu convocare 
de îndată azi 10 februarie  2023 
 Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 14/2023 inițiat de primarul Comunei Arieșeni privind aprobarea rectificării nr. 1 a  

bugetului local al comunei Arieșeni, județul  Alba, anul 2023 ; 
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 640 din 09.02.2023  
- raportul de specialitate a  d-ui  economist Daniel Litan, privind rectificarea nr. 1 a bugetului local al 

Comunei Arieșeni, județul Alba, pe anul 2023, înregistrat sub nr. 641/09.02.2023 
Văzând prevederile Legii 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023, 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; 
- Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul 

Consiliului local 
În temeiul art. 139 alin(3) lit. a) , ale  art 196 alin (1) lit. a) ,  coroborat cu cele  ale art.129 din Ordonanța 

de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , adoptă  prezenta, 
 

HOTĂRÂRE 
 
    Art.1  Se aprobă rectificarea nr. 1 a bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, anul 2023, 
prin modificarea între capitole  întrucât se impune: 

1) Retragerea de prevederi bugetare la secțiunea de funcționare la capitolul Agricultură, silvicultură, 
piscicultură in suma totala de -20,00 mii lei de la cheltuieli cu bunuri și servicii; 

2) Alocarea de prevederi bugetare la secțiunea de funcționare la capitolul Cultură în suma totala de 
+20,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri și servicii necesari pentru organizarea evenimentului „Zilele 
Comunei Arieșeni 

  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.                
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 
numărul consilierilor în funcţie.                                                                                          

 
Arieșeni, 10 februarie 2023 

                        contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                                 pt. secretar general comună, 
   consilier local                                                                                                              inspector asistent 
 Teodor PANTEA                                                                             Ionel-Viorel BELEI 
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