
 
  R O M Â N I A 

COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE 
          CONSILIUL LOCAL 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 

                                     PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                         NR. 795/21.04.2022 

privind aprobarea rectificării bugetare a bugetului comunei 
Miceştii de Câmpie pe anul 2022 în baza Deciziei nr. 4/ 11.04.2022 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat pentru anul 2022 
 

 
Primarul comunei Miceştii de Câmpie,  judeţul Bistriţa-Năsăud, Domnul Becan Ioan;  
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.794 din 21.04.2022 al primarului comunei Miceștii de Câmpie, 

privind aprobarea rectificării bugetare a bugetului comunei Miceştii de Câmpie pe anul 2022 în 
baza Deciziei nr. 4/ 11.04.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat pentru anul 2022;  

- Raportul nr. 793 din 21.04.2022 al Domnul Lakatos Attila, responsabil în cadrul 
compartimentului contabilitate-buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Miceștii de Câmpie privind aprobarea rectificării bugetare a bugetului comunei Miceştii 
de Câmpie pe anul 2022 în baza Deciziei nr. 4/ 11.04.2022 privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de 
bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022;  

-Adresa Nr. BNG_STZ-1684/11.04.2022 din partea Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria comunei Miceștii de Câmpie sub nr. 
758/14.04.2022 privind comunicarea Deciziei nr.4/11.04.2022 privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de 
bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022;  

- Hotărârea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie  nr.06 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2022; 
 

În conformitate cu: 
- prevederile  Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;  
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 27 alin.(1) şi art. 39 alin. (1) lit.”c” din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată; 
-Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
 



În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit d), art. 196, alin. (1), lit. a) din 
Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetară a bugetului comunei Miceştii de Câmpie pe anul 

2022 în baza Deciziei nr. 4/ 11.04.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2.Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,____ voturi “ împotriva” 
si ____ “abtineri” din totalul de ____ consilieri prezenti la sedinta. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul comunei Miceștii de 
Câmpie şi compartimentul contabilitate-buget-fianațe din cadrul primăriei; 

Art.4.Prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe fișier și pe 
site-ul comunei. 

Art.5.Compartimentul contabilitate-buget-fianațe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi secretarul delegat al unităţii administrativ – teritoriale vor comunica hotărârea cu: 
- Primarul comunei Miceștii de Câmpie; 
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 
- Trezoreria Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;  
 - Consiliul Local al comunei Miceștii de Câmpie;  
 
 
  Inițiator proiect,     Secretar delegat temporar, 
       Primar,      EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA 

BECAN IOAN 
       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- prevederile  Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

