
 

               
 

HOTĂRÂRE NR. 7/2022 

privind aprobarea bugetului general al Comunei Vârghiș pentru anul 2022 

 

Consiliul local al Comunei Vârghiș, județul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului Comunei Vârghiș 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, 

al Hotărârii nr. 1/2022, nr. 3/2022 al Consiliului Județean Covasna și cu Decizia șefului de 

administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1), art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 88, art.  129 alin. (2) lit. b coroborat cu art.129 alin.(4) lit. a, 

art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă bugetul general al Comunei Vârghiș pentru anul 2022, pe total și pe secțiuni, 

conform Anexei nr.1, după cum urmează:  

- la venituri: 4.261,74 mii lei  

a. secțiunea de funcționare în sumă de 2.345,74 mii lei 

b. secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.916 mii lei 

- la cheltuieli: 5.361,74 mii lei 

a. secțiunea de funcționare în sumă de 2.345,74 mii lei 

b. secțiunea de dezvoltare în sumă de 3.016 mii lei. 

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 

al bugetului general al comunei Vârghiș pe anul 2022, în sumă de 1.100 mi lei.  

Art. 3. Se aprobă Programul de investiții a Comunei Vârghiș pe anul 2022, conform Anexei nr. 2. 

Art. 4. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vârghiș.  
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