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HOTARAREA NR.  47 /  23.12.2022 
privind rectificarea bugetului local al comunei  

Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 
 
 

   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 23.12.2022, ora 
09,00;   
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.113/21.12.2022 privind rectificarea bugetului local 
al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 – proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.7737/21.12.2022 a domnului primar, Preda Cristache, din care reiese 
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind rectificarea bugetului local al 
comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022, raportul de specialitate 
nr.7740/21.12.2022 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane al UAT Gângiova, in 
conformitate cu prevederile art.19 si art.49-60 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificările si completarile ulterioare, art.1din H.G. nr.1508/2022 privind  alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, Legii nr.82/1991 privind 
Legea contabilitatii, cu modificările si completarile ulterioare, adresa CRR-TRZ 
nr.13920/2022 Craiova, Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
   In temeiul art.129, alin.2, lit.a, alin.4, lit.a, art.133, alin.2, lit.a, art.134, alin.4, art.136, 
alin.3, art.139, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, art.199, alin.1 si alin.2 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :  
  
 

H O T A R A S T E : 
 
 
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 
2022, conform Anexei nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredintează Compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane din cadrul UAT comuna Gângiova. 
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-
Judetul Dolj, compartimentului Contabilitate si Resurse Umane si va fi afisata pe site-ul 
institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de 23.12.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 


