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HOTĂRÂRE 

privind rectificarea a – II – a  a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău  

pe anul 2022 

 

  

 

 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 

 Având în vedere: 

 prevederile Legii 273/2006, modificata prin OUG 63/2010, art.19, alin.2, 

 art. 129 al. (1) și al. (4) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 7731/21.07.2022; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 7732/21.07.2022; 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 

7733/21.07.2022; 

 HCL nr. 10/2022  privind aprobarea bugetului comunei Padina pe anul 2022 

 

       În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 Art.1. Se rectifică bugetul comunei Padina, judeţul Buzău pe anul 2022, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, 

va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

                 Art. 3 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului 

Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate. 

 

Padina, 27.07.2022 

Nr. 25 

 

 

Președinte de ședință,            Contrasemneaza, 

Mavrodin Aurelian - Dan                         Secretar General, 

                                                                                                        FRĂTICA NICU 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 27.07.2022., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) 

și al. (3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

cu un nr de 12 voturi „pentru”, 0 abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la 

şedinţă. 


