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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul III al anului 2022 
 
 
           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 6356/5107/(R349)21 din 20.10.2022 a Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani prin care se specifică necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului local al comunei 
Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova pentru trimestrul III al anului 2022; 
 - Raportul de specialitate nr.6356/5134(RU)26 din 20.10.2022, întocmit de Serviciul Buget Finanțe 
din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local; 
            - prevederile art. 11 alin.(2), art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
           - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile art.39 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - prevederile Hotărârii Consiliului local Aricestii Rahtivani nr.127/21.12.2021 privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 ; 

- prevederile art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(4) lit.a), ale art.155 alin(1) lit.c) si alin(4) lit. b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
  

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Ă R E : 
 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Aricestii Rahtivani pentru 
trimestrul III 2022, pe cele două secțiuni, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta  
hotarâre. 
              Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către 
Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
           Valeria RIZEA     
                                                                                                                        
                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                Violeta-Neluța PETCU 
 
Ariceștii Rahtivani, 27.10.2022 
Nr.115 

 
 

    














