
ROMÂNIA  

JUDEŢUL CONSTANTA 

  COMUNA MERENI  

    CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.  59 /16.09.2022 

 

privind  rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe 
Trimestrul III al  anului 2022 

 

   Consiliul Local al comunei Mereni întrunit în şedinţă ordinară la data de 16.09.2022; 

 

  Având în vedere : 

 -Proiectul de hotarare initiat de catre domnul  Dumitru Gurita, primarul comunei 

Mereni, judetul Constanta inregistrat sub nr.  5458 / 13.09.2022; 

          -  Referatul de aprobare nr. 5487 / 2022  intocmit de catre primarul comunei Mereni, 

domnul Gurita Dumitru in calitate de initiator  privind  rectificarea bugetului local de venituri 

si cheltuieli  al comunei Mereni pe  Trimestrul III al anului 2022;  

          -  Raportul de specialitate nr. 5488 / 2022 al compartimentului contabilitate, privind 

rectificarea bugetului local pe Trimestrul III, anul  2022 . 

 -Raportul compartimentului   financiar -contabil  privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2022 inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 5488 / 2022; 

 -Raportul de avizare al  Comisiei de specialitate nr. 1  inregistrat sub nr. 5533 / 

16.09.2022; 

 -Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2  inregistrat sub nr. 5551 / 

16.09.2022; 

 -Raportul de avizare al Comisiei de specialitate rn. 3 inregistrat sub nr. 5544 / 

16.09.2022; 

          -Dispozitia primarului comunei  Mereni nr. 115 /  29.08.2022    a fost  rectificat  bugetul 

de venituri si cheltuieli al comunei Mereni pe  anul 2022, trimestrul III  . 

 - Dispozitia primarului comunei Mereni nr. 119 / 13.09.2022 a fost rectificat bugetul de 

venituri si cheltueili al comunei Mereni pe anul 2022, trimestrul III. 

          -   Hotărârea Consiliului Local Mereni nr. 9 / 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli  al comunei Mereni pe anul 2022; 

 -Document nr. 4138 / 25.08.2022 Extras de cont din Trezoreria eforie inregistrat la 

venituri in contul nr. 42.02.56 Finantarea Programului de Dezvoltare L:ocala; 

 - OG nr. 19 / 2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

 -Adresa nr. 3728 / 01.09.2022; 

 -Decizia nr. 5 / 08.09.2022  a sefului  Administratiei Judetene a Finantelor Publice 

Constanta; 

 -Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 810 / 29.04.2022; 

 -OMF nr. 2047 / 2022  

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

 - Prevederile art. 15, alin. (1), alin. (2) , art. 19, alin. (1), lit. a), art. 36, alin. (1)  din Legea 

finantelor publice  locale nr. 273 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

         Luând în considerare: 



                       

- art. 129 alin. (2) lit. a), b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (5) pct. d) și alin. (7) lit. b) și n) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 136  și la  art. 139 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

În temeiul competențelor stabilite prin art. 129 alin.1, alin.2 lit. b si  alin 4 lit. a , in baza  

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI, JUDETUL CONSTANTA  : 

 

 

Art. I.  Aprobarea  rectificarii   bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe 

Trimestrul III al anului 2022  si  validarea  Dispozitiei  primarului comunei  Mereni nr.  115 / 

29.08.2022 si   Dispozitiei primarului comunei Mereni nr. 119 / 14.09.2022 privind rectificarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2022 al  comunei Mereni, judetul Constanta  

pe trimestrul III, anul 2022, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta  

hotarare. 

   Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se deleaga Primarul 
comunei Mereni, prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului. 

Art. III.  Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ 

in termenul prevazut de Legea nr. 554/2004. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al U.A.T. 
Mereni, Primarului comunei Mereni, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Mereni, precum şi Prefectului Judeţului Constanta. 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 

si 0 abtineri. La aceasta sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri locali din cei 11 

consilieri locali in functie. 

 

 

     Presedinte de sedinta                                                             Avizat pentru legalitate: 

             Consilier local,                                                            Secretar general 

            Ciucardel Florea                                                                             Serif Sibel 
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