
 

   Art. 3. Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului 

comunei Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP 

Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul www.budila.ro, prin grija 

secretarului general al comunei Budila. 

 

 

               Inițiator,                                                                           Vizat pentru legalitate, 

                Primar,                                                                Secretarul General al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra Aveluta BENIA  

 

    Repartizat pentru avizare la Comisia de Specialitate nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 44 Data 30.03.2022 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea programului de investitii al comunei Budila pe anul 2022 

 

 Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă extraordinară de indata, în data de 

30.03.2022, 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 5720/28.03.2022 al Primarului Comunei Budila si 

rapoartele de specialitate ale Biroului Financiar Contabil nr. 5721/28.03.2022 prin care s-a propus 

modificarea programului de investitii al comunei Budila pe anul 2022 

         Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

      - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2021 

    - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021 

    - Anexa 4 a HCL 36 din 07.03.2022 de modificare a HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 

27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022  

    - HCL 27 din 11.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

    - prevederile art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 39, art. 45 și art. 

46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

     - prevederile Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 

    - prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art. 1. Se modifica Programul de investitii pentru anul 2022, conform anexei 1 care face parte 

din prezenta hotarare. 

     

   Art. 2. Primarul comunei Budila, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul 

in care Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila va lua masurile necesare 

pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 


