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HOTÃRÂRE 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 

anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 Martie 2022 

 
 

Având în vedere: 

 art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) şi alin. (2), art. 138, alin. (4) şi alin. 
(5) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 702/02.03.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar – 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului nr. 
703/02.03.2022; 

 H.C.L. nr. 4/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani pentru anul 2022; 

 Decizia nr. 2/02.03.2022 a Șefului Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Botoșani privind redistribuirea sumelor defalcate 
din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 
104, alin. (2), lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2021, pe 
anul 2022; 

 art. 19, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. c) şi lit. j) şi art. 41, art. 49, alin. 
(4) şi alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 
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 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 88, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. 
(4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, 
alin. (1), art. 198, alin. (1) şi (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art.  1  Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Lozna, judeţul Botoşani pe trimestrul IV, anul 2022, după cum 

urmează: 

mii lei 

 
Capitolul Suma 

Venituri 11.02.02 3 

Cheltuieli 65.02.20 3 

Art. 2  Prezenta Hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 3  Primarul Comunei prin Compartimentul financiar – contabil 

din cadrul Aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului. 
 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurențiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
Lozna                                                                          

Nr. 13 din 31 Martie 2022                                      
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