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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.208  

              privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru  anul 2022, 

conform anexelor nr.1 și nr.2   

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică ordinară, la data 

de 29.09.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.414/23.09.2022, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

- Proiectul de hotărâre nr. 210 din 29.09.2022; 

 Referatul de aprobare nr. 15099/29.09.2022 al Direcţiei economice din care rezultă necesitatea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții pentru anul 2022, conform 

anexelor nr.1și nr.2. 

 Raportul de specialitate favorabil nr. 15100/29.09.2022 al  Direcției economice,  

 Referatele Școlilor de pe raza UAT  Ocna Mureș; 

 Referatele Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului 

nr.14905/27.09.2022, nr.15030/29.09.2022 și nr.15029/29.09.2022;  

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş, 

     -    Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
     -    Ordonanța nr.15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

 prevederile Legii nr. 273/2006, Legea finanţelor publice locale, actualizată; 

 Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.15 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 196, 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listelor de investiții  pentru anul 

2022, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta. 

 

Art. 2. Hotărârea poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.  

      

           Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică. 

Ocna Mureş,  29.09.2022. 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                  OCTAVIAN MACARIE                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                          SIMION NICUȘOR PANDOR 
 

 

 

Tehnored: G.M.A; Ex: 6. anexe:2;   Consilieri in functie: 17; prezenti:17 ; voturi ,,pentru”(94,12%):16 ; voturi ,,contra”:0 ;  abţineri:1. 
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