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NOTĂ DE RECTIFICARE
  a unei erori materiale, de redactare în cadrul

Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2022

La  redactarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  44/2022  privind  aprobarea  bugetului

general al Municipiului Toplita  pentru anul 2022, adoptată în cadrul ședinței extraordinare

din data de 8 mar�e 2022, se fac următoarele rec�ficări:

1. În preambulul Proiectului de hotărâre / Hotărârii :  
În loc de :

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 317/2021 ; 

Se va ci�:
- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 ; 

2.  În conținutul art. 1 al Hotărârii:
În loc de :

Bugetul general al localităţii se formează la partea de venituri   97.626,99  miilei din

care :

Se va ci�:
Bugetul general al localităţii se formează la partea de venituri   97.453,99  miilei din

care :

Rec�ficările sunt determinate de  o eroare materială de redactare, în cazul pct. 1,

respec�v de o eroare a calculului numeric, în cazul pct. 2. 

Având în vedere regimul juridic al comunicării și publicării actelor de autoritate ale

administrației publice locale,

Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 – codul administra�v, modificată, coroborate

cu prevederile art. 71 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legisla�vă,

republicată și modificată, s-a procedat al rec�ficare, în condițiile expuse mai sus.

Prezenta  notă  de  rec�ficare  va  fi  prezentată  Consiliului  Local  în  cadrul  ședinței

ordinare din data de 30 iunie 2022, se va consemna în procesul verbal al ședinței  și va fi

supusă procedurii de comunicare și publicare iden�că cu cea a hotărârii  a cărei rec�ficare s-

a efectuat.

Președintele de ședință,   Secretar General UAT,
           Consilier , COMAN Ionel                                                                   CIOBANU Mihai Iulian


