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HOTĂRÂREA nr. 17  

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Nicșeni pe anul 2022 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.02.2023, 

 

 

urmare a referatului de specialitate nr. 806/20.02.2023, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 829/20.02.2023, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2022, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4271/2022, art. 1 alin. 2 

lit. a, art. 11 alin. 2, art. 23 alin. 1-2, art. 26, art. 49 alin. 12-13, art. 57 alin. 1-2, art. 73 alin. 3 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Normele metodologice din 24 decembrie 

2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 

şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul 

MFP nr. 1792/2002, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 7 alin. 2 Cod civil, 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 contul de execuție a bugetului local al comunei Nicșeni pe anul 2022, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și biroului financiar. 
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