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      COMUNA TÂRGȘORU VECHI       
               CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova  
 

 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare a d-lui Drăgan Nicolae, primarul Comunei Targșoru Vechi,  din 

care rezultă necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Targșoru 
Vechi, înregistrată sub nr. ..../....03.2022; 

      Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil privind rectificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Comunei Targșoru Vechi, înregistrat sub nr. ..../....03.2022. 

Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe 
anul 2022, anexa Deciziei nr. 158/18.02.2022 si HG nr. 185/2022; 

Hotararea Consiliului Local nr. 7/2020 privind aprobarea bugetului initial de venituri si 
cheltuieli al Comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova pentru anul 2022. 

In conformitate cu: 
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 1317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- HG 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (4) lit.a) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

 
Consiliul Local al Comunei Targșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta  

hotărâre: 
 
Art.1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Targșoru 

Vechi, pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2- Prevederile  prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl Drăgan Nicolae, 

primarul Comunei Targșoru Vechi prin Serviciul financiar - contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Targșoru Vechi. 

 
Art.3- Comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și instituțiilor interesate va fi 

asigurată de către secretarul general al Comunei Targșoru Vechi. 
                 
           

            INIȚIATOR, 
                Primar, 
     DRAGAN NICOLAE                              
                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                          Secretar General, 
                                                                                            Dragulin Georgiana Loredana 
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