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ROMANIA Lechinfa, Nr. 506, 
Tel: 0263/274006, 0263/274433, 

Fax: 0263/274325, 
JUDE[UL BISTRITA NASAUD 
COM UNA LECH/NT A 
PR/MAR Email: primaria./echinta@yahoo.com 

DISPOZITIE 
privind rectificarea bugetului local al comunei Lechinta pe anul 2022 

Primarul comunei Lechinta,judetul Bistrita-Nasaud, 
A vand ,n vedere: 

-Raportul cu nr. 7340 din 27.09.2022 Jntocmit de §eful biroului buget-contabilitate,din 
cadrul primariei comunei Lechnfa ; 

-Adresa ANAF nr. BNG_STZ-3966/26.09.2022,privind repartizarea pe unitafi/subdiviziuni 
administrativ-teritoria/e a sume/or defalcate din taxa pe va/oarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

-Adresa Ministeru/ui Finantelor nr. 466238/23.09.2022 prin care s-a aprobat sumele 
pentru judeful Bistrifa-Nasaud pe trimestrul Ill anul 2022 ,potrivit anexei la prezenta adresa; 

-prevederile art.4 alin.(1)-(2) din H.G. nr. 1071/2020 pentru stabi/irea bugetului §i a 
categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populafiei §i locuintelor din 
Romania in anul 2021, precum §i a masurilor pentru punerea ,n aplicare a unor dispozifii din 
Ordonanta de urgenta a Guvernu/ui nr. 1912020 privind organizarea §i desfa§urarea 
recensamantului populafiei §i locuinfelor din Romania in anul 2021; 

-prevederile art. 1 din H. G. nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 
pe va/oarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art. 29 a/in. (5) lit. a) 
din Ordonanta Guvernului nr. 1912022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 

-prevederile art. 29 alin.(5)/it.a) din Ordonanta Guvernului nr.19/2022 cu privire la 
rectificarea bugetu/ui de stat pe anul 2022; 

- prevederile art. 49 aln. (7) §i art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 317/ 28.12. 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022 ; 
- prevederile Leg ii nr. 318/2022 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022; 
-prevederile art .. 88 din 0. U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Hotararea Consiliului Local Lechinfa nr.12/10.02.2022,privind aprobarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022, cu modificarile ulterioare; 
In temeiul art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a) §i art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrative 

DISPUNE: 

Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Lechinta pe anul 2022 
dupa cum urmeaza: 
a).-Bugetul local la venituri §i cheltuieli, conform Anexei nr.1 la prezenta dispozitie. 
b).- Sec{iunea de funcfionare ,conform Anexei nr.2 la prezenta dispozitie. 

Art.2 - Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de biroul buget-contabilitate din 
cadrul primariei Lechinfa. 

Art.3-Modificarile la bugetul local pe anul 2022 potrivit prezentei dispozifii var fi supuse 
validarii Consiliului Local Lechinfa in prima §edinta de consiliu. 

Art.4-Prezenta dispozitie se va comunica prin intermediul secretarului general al 
comunei Lechinta cu: 
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-Prefectura Judetului Bistrita-Nasaud 
-Biroul buget-contabi/itate din cadrul Primariei Lechinta. 

-A. J. F. P. Bistrit a 
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Nr.290 

Din 27.09.2022 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL U.A. T., 
Hane§ Rodica 




