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HOTĂRÂREA NR. 37  

privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

și completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 15.07.2022, 

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 2926/08.07.2022, 

având în vedere referatul de specialitate nr. 2914/07.07.2022, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 20 

alin. 1 lit. c, art. 50,  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 88, art. 129 alin. 

2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 155 alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 

42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din 

Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni, după cum urmează:  

 

- Mii lei 

Descriere Cont Inițiale Modificare Total 

51.02.01.03 - Autorități 

executive 

85.01.01 -23,44 -6,74 -30,18 

65.02.04.01- Învățămînt 20.30.30 0 +3,00 3,00 

67.02.03.07- Cămine 

culturale 

20.02 30,00 +23,74 53,74 

70.02.50-  Alte servicii în 

domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării 

comunale 

71.01.01 0 +154,00 154,00 

74.02.05.01 Salubritate 20.01.04 165,00 -124,00 41,00 
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74.02.05.02- Colectarea, 

tratarea și distrugerea 

deșeurilor 

20.01.04 165,00 -20,00 145,00 

84.02.03.01- Drumuri și 

poduri 

71.01.01 533,00 -154,70 378,30 

84.02.03.01- Drumuri și 

poduri 

71.01.02 225,00 +124,00 349,00 

 

Art. 2 Bugetul rectificat este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 (1) Se aprobă completarea listei obiectivelor de investiți cu următorul obiectiv: 

„EXECUȚIE FÂNTÂNI ÎN COMUNA NICȘENI” (+154,70 mii lei) și „ACHIZIȚIE 

TRACTOR ȘI AGREGATE, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” (+124,00 mii lei). 

(2) Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022 este prevăzută în anexa nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni, șefului biroului financiar. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ 

                       Secretar general al comunei 

                   CREȚU DANIEL-IONUȚ               DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 


