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PROIECT  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 

 
          Primarul comunei Candesti,judetul Botosani: 
                   Luând în analiză şi dezbatere proiectul bugetului local pe anul 2022 ,în  conformitate 
cu prevederile 

 Legii nr.317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022 
 A art.104, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare 
  A art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 A  art.lll alin.(4) din OUG nr.63/2010, cu modificările ulterioare 
 a art 58 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale 
 precum si ale art.33 din Legea 276/2006 

Având   in vedere Expunerea de motive si   Raportul de avizare al Comisiei 
economice,buget-finanţe şi administrarea domeniului public si privat; 
          In  temeiul art.139,aliniat 3 din OUG, nr.57/2022, privind Codul administrativ 
 

Propune Consiliului Local emiterea unei Hotarari care sa cuprinda urmatoarele 
articole :  

 
Art.1.  Bugetul comunei Candesti pe anul 2022  la venituri se stabileşte in suma  de  

4575,00  mii lei, conform anexei nr.1, din care: 
 VENITURILE  SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE in  suma  de  3.556,00  mii lei si  
  VENITURILE  SECŢIUNII DE DEZVOLTARE in suma de 1.019,00 mii lei,  

           Art.2 Bugetul comunei Candesti pe anul 2020 la cheltuieli se stabileşte in suma de 
6873,00  mii lei, conform anexei nr.1, din care: 

 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE  in sumă de 3.556,00 mii lei  
 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE in sumă de 3.317,00 mii lei, 
 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale in sumă de 15,00 mii lei,  

conform anexei nr.1; 
          Art.3  Se aproba lista si programul de investitii pe 2022, conform anexei 2; 
          Art.4  Secretarul Comunei Candesti va comunica prezenta hotarare Primarului Comunei 
Candesti, compartimentului financiar - contabilitate, precum si Institutiei Prefectului Judetului 
Botosani. 
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