CONSILIUL LOCAL BOZIORU

PROIECT DE

23/2022

ROMÂNIA
_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________
website: www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

PROIECT
privind rectificarea Bugetului local al Comunei

sedi
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Primarului Comunei Bozioru înregistrat
sub nr.1929/15.06.2022;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.
1930/15.06.2022;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru;
Preve
din Legea
ulterioare;
;
Prevederile art.87, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a),
art.137 alin.(1)
(2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a)
, cu
;
În t
a de Urgen
57/2019, privind Codul administrativ,
ulterioare;
Art.1 -

rectificarea Bugetului local conform Anexei
.
de 4.000 lei din excedentul

Art.2
Art.3
local.
Art.4

a Guvernului nr.

.

de 22.700 lei din excedentul
-se venit la bugetul
.

-

Art.5 Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei
Art.6 - Secretarul General

u va

Nr.23/15.06.2022
Bozioru

AVIZAT,
PRIMAR:

GRIGORE Valentin
........................

Secretar Gene
OPREA MIRELA
...................

ROMÂNIA

U
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
website: www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

Nr.673/24.02.2022

REFERAT DE APROBARE,
rectificarea Bugetului local al Comunei
Bozioru
1. Necesitatea si oportunitatea
În baza Legii nr.317/28.12.2021 de adoptare a bugetului de stat pe
anul 2022 Consiliul L
rea nr.
7/10.02.2022 bugetul local, acesta fiind rectificat ulterior prin H.C.L
nr.11/04.03.2022
rectificare.
Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru, are loc ca urmare
sistem
Compartimentul Registru Agricol, Cadastru, Urbanism;
bunurilor care apar
.

din

în vederea întocmirii inventarului

Conform art.288 alin.(3)
:
,, Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
(3) Titularii dreptului de administrare, concesionarii i titularii dreptului
de folosin
gratuit au obliga ia înscrierii acestor drepturi reale în
sistemul integrat de cadastru i carte funciar , în condi iile legii.
pentru dispensarul uman,
medicului de familie;

necesar

A
Asigurarea sumei necesare în vederea închirierii unui buldozer,

Asiguarea sumei cu privire la rep
2. Legalitatea
Sus inerea din punct de vedere legal este fundamentat conform
urm toarelor prevederi:
Preve
din Legea
ulterioare;
;
Prevederile art.87, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a),
art.137 alin.(1)
(2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a)
, cu
;
Rectificarea bugetara va fi efectuata conform prevederilor art.49 ,
alin.4 si alin.5
.(4) din Legea nr.273/2006 privind Finantele
Publice Locale,
rile si completarile ulterioare.
rectificare va
ri în totalul veniturilor si
cheltuielilor,
ri i în lista de investitii, î
Bugetul din
ii si venituri propri, va r mâne neschimbat.
regaseste in anexele 1, 2 si 3 atasate la prezentul proiect

râre.

propune aprobarea
bugetului local al Comunei Bozioru
pentru anul 2022 -2.
Primar,
GRIGORE VALENTIN

e

ROMÂNIA

U
BOZIORU

website: www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

Nr.1930/15.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE,
rectificarea Bugetului local al
Comunei Bozioru

In baza legii nr.317/28.12.2021 de adoptare a bugetului de stat pe anul 2022
Consiliul Local Bozioru a aprobat prin Hotararea nr. 7/10.02.2022 bugetul local ,acesta
fiind rectificat ultima oara prin H.C.L Nr.14/25.03.2022
Compartimentul de specialitate , respectiv serviciul de contabilitate din cadrul
Primariei Bozioru , propune rectificarea bugetului local pe anul 2022, in urma adresei
Nr.130/10.06.2022 emisa de catre Scoala Gimnaziala Bozioru, care solicita redistribuirea
unor sume intre capitole si subcapitole bugetare in vederea efecuarii unor cheltuieli de
functionare.
Deasemenea conducerea executiva a institutiei,in urma identificarii unor
necesitati , propune rectificarea bugetara in vederea efectuarii unor cheltuieli de
functionare dar si de dezvoltare.Prin urmare se propune utilizarea sumei de 4.000 lei din
excedentul bugetar al anilor precedenti al sursei A, pentru finantarea cheltuielilor de
dezvoltare, respectiv utilizarea sumei de 22.700 lei,din excedentul bugetar al anilor
precedenti sursa E, in conformitate cu art.71 alin(4) din Legea 273/2006 care prevede ca :
,,Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatii finantate
integral din venituri proprii,se raporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie sau se preia
ca venit la bugetul local
Rectificarea bugetara va fi efectuata conform prevederilor art.49 , alin.4 si
alin.5 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale ,cu modificarile si
completarile ulterioare.
Aceasta rectificare va aduce modificari in totalul veniturilor si cheltuielilor,lista
de investitii va fi modificata insa bugetul din subventii si venituri proprii va fi acelasi. Prin
aceasta rectificare in structura bugetului local se vor produce urmatoarele modificari:
COD
IND.
40.14.00
36.05.00

Venituri
DENUMIRE
INDICATOR
Sume din excedentul anilor precedenti pentru investitii
Varsaminte din veniturile si/sau disp. institutiilor publice
Total

INFL.
+/+ 4.000
+ 22.700
+ 26.700

Cheltuieli
COD
IND.

Protectia muncii
Servicii de sanatate publica(66.08.00)
Salarii de baza
Alte obiecte de inventar
Drumuri si poduri(84.03.01)

INFL.
+/+73.200
+2.700
+66.500
+4.000
0
-1.000
+5.000
+1.200
-2.000
-1.000
-2.200
+5.00
-5.00
+18.600
+600
+18.000
-64.500

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+2.000

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-66.500

20.02.00
20.30.30
71.01.03
20.01.01
20.01.03
20.01.06
20.01.30
20.02.00
20.05.30
20.13.00
20.14.00
10.01.01
20.05.30

10.01.01

DENUMIRE
INDICATOR
Autoritati executive(51.01.03)
Reparatii curente
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Mobilier, Aparatura,Birotica,Alte active
Invatamant secundar inferior(65.04.01)
Furnituri de birou
Incalzit,Iluminat si forta motrica
Piese de schimb
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Alte obiecte de inventar
Pregatire profesionala

Turism(87.04.00)

-600

Salarii de baza

-600
+26.700

Total

Situatia detaliata a veniturilor , cheltuielilor , si a investitiilor se regaseste in anexele
1,2 , 3 si lista de investitii ,atasate la prezentul proiect de hotarare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus precum si expunerea de motive a domnului
primar , va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma in care a fost initiat.

Contabil,
Chircu Ortensiu

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.1 pentru programe de dezvoltare economico,

-

ism

Nr.2152/05.07.2022

AVIZ

privind rectificarea Bugetului local al
22

În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codu
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37
din Regulamentul de
pentru admi

programe de dezvoltare economico-

-

a într

<
Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 06.07

a

Art.1 (1)
favorabil /nefavorabil proiectul de hot
a consiliului local nr.23/15.06.2022, privind rectificarea Bugetului local
al Comunei Bozioru
,
(2) Prin u
3___ voturi ,,pentru

__-

Art.2
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru.

__-____
în

Secretar,
FILIPOIU VALERIAN_____________________
Membru,
MOROGAN GHEORGHE________________

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.2
Nr.2153/05.07.2022

AVIZ

privind rectificarea Bugetului local al
Comunei Bozioru
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37
din Regulamentul de
pentru-

-

a
Bozioru din data de 06.07

a Consiliului Local al Comunei

Art.1 (1)
favorabil /nefavorabil proiect
e
a consiliului local nr.23/15.06.2022, privind rectificarea Bugetului local
al Comunei Bozioru
(2) Prin urmare comisia nr.2 a analizat m
3___voturi
,,pentru __Art.2
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru.

-ION_________________
Secretar,

Membru,

__-

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.3
Nr.2154/05.07.2022

AVIZ

privind rectificarea Bugetului local al
Comunei Bozioru
pe anul 2022
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. b) din O.U.G.
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37
din Regulamentul de
e al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.3,
pentruac
Bozioru din data de 06.07

a Consiliului Local al Comunei

Art.1
(1)
favorabil /nefavorabil proiectul de
âre a consiliului local
nr.23/15.06.2022, privind rectificarea
Bugetului local al Comunei Bozioru
, cu
(2)

2____voturi ,,pentru

__-___voturi ,,împotri

__-____

Art.2
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru.
JIPA LUCIA_________________________________
Secretar,

-NICOLETA___________________

Membru,
BUDUIANU MARIAN_______________________

