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ROMANIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

ORAŞUL  DOLHASCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

  HOTARÂRE 

privind aprobarea bugetului  general de venituri și cheltuieli al oraşului Dolhasca pe anul 2022 

 

  

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava ; 

 Având în vedere: referatul de aprobare nr. 2840 / 18.02.2022, la proiectul de hotărâre iniţiat de 

domnul Isachi Decebal Dumitru, primarul oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

- raportul de specialitate cu nr. 2843 / 18.02.2022  întocmit doamna Păvăluc Elena,  Şef serviciu-       

Buget, prognoze, financiar, contabilitate, impozite şi taxe locale; 

- adresele cu numerele SVG_STZ 9/05.01.2022  , SVG_STZ 179/31.01.2022, SVG_STZ 

132/25.01.2022,  SVG_STZ /293/16.02.2022, SVG_STZ /307/18.02.2022  ale  Administraţiei 

Judeţeane a Finanţelor Publice Suceava;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 1 și nr. 2 din 14.01.2022 

- Legea nr . 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022 

-  raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ ; 

- raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social 

– culturale, culte, protecţie copii. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- art. 129 , alin. (4). lit. a din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 

administrative cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. (1) Se aprobă bugetul local al oraşului Dolhasca pentru anul bugetar 2022, prevăzut la partea 

de venituri cu suma de 42.948.820 lei, iar la partea de cheltuieli cu suma de 48.748.520  lei, conform 

anexei nr. 1.  

          (2) Deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 5.799.700  lei este finanţat din excedentul 

anilor anteriori și va fi utilizat la capitolul bugetar 70.02.58, pentru Proiectul  ,,Reabilitare Infrastructură 

Socială și Urbană, oraș Dolhasca”, POR AXA 13.  
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Art.2. Se aprobă  bugetul instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2022, prevăzut la partea de venituri cu suma de 300.000   lei, iar la 

partea de cheltuieli cu suma de 300.000  lei, conform anexei nr. 2. 

 

Art.3. Se aprobă lista de investiţii a bugetului local în valoare de 34.770.240 lei, detaliată pe 

capitole şi obiective de investiţii, conform anexei nr. 3. 

 

Art.4. Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca în valoare de 1.262.250   

lei, conform anexei nr. 4.  

 

Art.5. Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale Budeni în valoare de 405.000 lei, conform anexei nr. 5.  

 

Art.6. Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale Gulia în valoare de 591.000  lei, conform anexei nr. 6.  

 

           Art. 7 Se aprobă  bugetul Clubului Sportiv “Siretul” Dolhasca în valoare de 70.000 lei, conform 

anexei nr.7. 

 

Art. 8  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii estimate pe anii 2022-2024 conform anexei nr. 8.  

 

Art.9. Anexele 1-8  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.10 Primarul oraşului Dolhasca şi Serviciul Buget, prognoze, financiar, contabilitate, impozite şi 

taxe locale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 

     Preşedinte de şedinţă              

           Savin Ionel 

 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                  Pavăl Maricica 
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