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CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

                                                                                              
           HOTARAREA nr. 3 

privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2022 
 
 

     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Ziduri nr.  
927/01.02.2022 ; 

- raportului compartimentului financiar  contabil, impozite si taxe locale  
nr. 928/01.02.2022; 

- Legea  nr. 273/2006, privind finanațele publice locale; 
- avizul comisiei Consiliului local Ziduri nr. 43/09.02.2022; 

 Ținând cont de:  
-  Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 publicat in 

M.Of.nr. 1238 din 28 decembrie 2021; 
- dispozițiile art. 2, pct. 47, art. 19, alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. c, art. 41, 

alin. 1 și art. 49, alin. 4, alin. 7, , alin. 9 și alin. 10, din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- normele cuprinse în art. 87, alin. 3, art. 88, art. 129, alin. 2, lit. b, 
alin. 4, lit. a, alin. 5, din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. a și ale 
art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/ 2019 prvivnd codul 
administrativ;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Ziduri pentru anul 2022, 
conform prevederilor din Anexa, parte integranta a prezentei hotărâri. 
 

            Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredintează Primarul comunei Ziduri și  compartimentul financiar 
contabilitate impozite si taxe locale, iar Secretarul general va asigura 
aducerea la cunoştinţa publică precum şi transmiterea autorităţilor şi 
instituţiilor interesate. 
 

 
 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Constantin Cristea                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 09.02.2022 , cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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