
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  validarea Dispoziției nr.250/27.09.2022  
privind rectificarea bugetului local  

 
 

               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
               Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 8006/27.09.2022 prezentat  de primarul comunei Frumosu, judeţul 
Suceava ;             

Raportul compartimentului de specialitate nr. 8007/27.09.2022 din cadrul Primăriei comunei 

Frumosu, judeţul Suceava; 

 Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Frumosu; 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) și art.20 alin.(1) lit.c) ,art.48 alin.1, art.49 alin.4, 

alin. 7 și alin.12 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a O.G. nr 19 / 2022 cu privire la rectificare bugetului de stat pe anul 2022; 

Prevederile art. 3, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 

129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), art. 133 și art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu 

art. 5 lit. cc) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Dispoziției nr.250 din 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local; 

În temeiul art. 139, art. 140 alin. (1) și (3), art. 155, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 

240 alin. (1)-(2) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. (1) Se validează modificările intervenite în bugetul local al Comunei Frumosu pe anul 
2022, efectuate în baza Dispoziției nr.250 din 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local.  

               (2) Dispoziţia Primarului Comunei Frumosu nr. 250 din 27.09.2022 face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul comunei Frumosu  și compartimentul financiar–contabil vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică la: Instituția 

Prefectului–Județul Suceava, Primarului localității, compartimentului financiar–contabil Frumosu . 

         
     Președinte de ședință                                                      Contrasemnează 

                                      Solcan Niga Elizabeta                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                   Rusu Aurel 

 
 

Frumosu la 29.09.2022 
Nr.94 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți :  
Voturi:-Pentru :   -Împotriva : 0           -Abțineri : 0 


