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HOTĂRÂREA NR. 32/2022 

privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 mai 

2022, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică, nr. 2757/2022 şi  

raportul nr. 2758/2022 întocmit de Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 41 şi art. 48 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 129 

alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1, 1A şi 1B 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022, astfel: 

  (1) a) Se suplimentează valoarea obiectivului "Studii şi proiecte" cu valoarea de 19 mii lei; 

 b) Se suplimentează valoarea obiectivului "Modernizare străzi în oraşul Copşa Mică" cu 

suma de 136 mii lei. 

  (2) Se reduce valoarea obiectivului "Sistem supraveghere video" cu suma de 50 mii lei. 

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

oraşului Copşa Mică prin Compartimentul Buget-Contabilitate. 

 

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 13 mai 2022 

 

  

Preşedinte de şedinţă     Contrasemnează 

            Costea Cristian   Secretar general 

 Şerban Dorin 

                                                                                                                                                                                              
Difuzat: 

1 ex. primar 

1 ex. Inst. Prefectului 

1 ex. AJFP Sibiu 

1 ex. Trezoreria Medias 

1 ex. Serv. Buget 

1 ex. dosar sedinta 
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