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HOTĂRÂREA NR. 54/2022

privind utilizarea redevenței obținută conform contractului de delagare a gestiunii
serviciului de apă și canalizare

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 28
noiembrie 2022, convocat prin Dispoziţia nr.116/2022, emisă de primarul comunei
Dăneşti, judeţul Harghita;

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 54/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei
Dănești pe anul 2022;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr. 249/2022;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr. 250/2022;
- rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei
Dăneşti;
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii ADI HARGITAVIZ nr. 8/2021;
- Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2022;
- Legii nr. 317/ 2021 bugetului de stat pe anul 2022;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei
DĂNEŞTI pe anul 2022;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor Metodologice a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
În temeiul prevederilor art.87, art. 88, art. 129 alin.(4) lit. „a”, alin. (5), art.139 alin.(3)
lit. „a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea redevenței obținută conform contractului de delagare a
gestiunii serviciului de apă și canalizare pentru realizarea de investiții în
sistemele delegate.
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dăneşti prin Compartimentul financiar-contabilitate, impozite și taxe locale,
precum și prin Compartimentul de achiziții publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti şi Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita şi se afişează prin grija secretarului general al comunei
la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei Dănești
www.danfalva.ro.

Dăneşti, la 28 noiembrie 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Süket Norbert-Szilveszter

 ………………….…………………… Secretarul general al
C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

………………….……………………

http://www.danfalva.ro
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50/2022

privind rectificarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2022

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de _______
2022, convocat prin Dispoziţia nr._____/2022, emisă de primarul comunei Dăneşti,
judeţul Harghita;

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. ____/2022 privind modificarea bugetului local al comunei
Dănești pe anul 2022;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr. _____/2022;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr. _____/2022;
- rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei
Dăneşti;
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2022;
- Legii nr. 317/ 2021 bugetului de stat pe anul 2022;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei
DĂNEŞTI pe anul 2022;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor Metodologice a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
În temeiul prevederilor art.87, art. 88, art. 129 alin.(4) lit. „a”, alin. (5), art.139 alin.(3)
lit. „a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Dăneşti pe anul 2022,
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dăneşti prin Compartimentul financiar-contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti şi Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita şi se afişează prin grija secretarului general al comunei
la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei Dănești
www.danfalva.ro.

Dăneşti, la _______ 2022

INIȚIATOR, Contrasemnează pentru legalitate:
PRIMAR

Bőjte Csongor-Ernő
 ………………….…………………… Secretarul general al

C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

………………….……………………

http://www.danfalva.ro
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REFERAT DE APROBARE NR. ______/2022
la

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____/2022

privind rectificarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2022

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. ____/2022 privind modificarea bugetului local al comunei
Dănești pe anul 2022;

În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 317/ 2021 bugetului de stat pe anul 2022;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei
DĂNEŞTI pe anul 2022;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor Metodologice a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
În temeiul prevederilor art.87, art. 88, art. 129 alin.(4) lit. „a”, alin. (5), art.139 alin.(3)
lit. „a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Prin prezenta propun spre aprobare proiectul de hotărâre susmenționat.

Dănești, la __________

PRIMAR
Bőjte Csongor-Ernő
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