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  H O T A R A R E 

privind validarea  

 Dispozitiei Primarului nr. 124/26.09.2022 

privind rectificarea bugetului in Trim III anul 2022 

 

 

 

 Consiliul Local al comunei Salcioara,judetul Dambovita intrunit in sedinta de 

indata din data de  30.09.2022. 

Avand in vedere :   

         _proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii, privind validarea Dispozitiei 

           Primarului nr. 124/26.09.2022 avand in vedere  rectificarea bugetului  local in Trim III  

           anul 2022, inregistrat la nr. 47/30.09.2022 

         _referatul primarului de aprobare al proiectului de hotarare privind validarea Dispozitiei 

           Primarului nr. 124/26.09.2022 avand in vedere  rectificarea bugetului  local in Trim III  

           anul 2022,  inregisrat la nr. 8424/30.09.2022 

         _raportul de aprobare a proiectului de hotarare privind validarea Dispozitiei  

           Primarului nr. 124/26.09.2022 avand in vedere   rectificarea bugetului  local in  

           Trim III  pe anul 2022, intocmit de contabilul primariei si  inregistrat la  

            nr. 8425/30.09.2022 

         _Adresa nr. 45976/26.09.2022 emisa de AJFP Dambovita, cu privire la 

            rectificarea bugetului in Trim III 2022 conform HG nr 1156/2022 

          _Anexa nr. 2 din H.G. 1071/2020 cu privire la categorii de  

             cheltuieli care pot fi efectuate de ordonatorii de credit cu atribuții in  

             organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din  

             România în anul 2021 

           _H.G 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea  

             adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art. 29 alin. (5) 

             lit a) din Ordonanta Guvernului  nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului 

             de stat pe anul 2022 

         _avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Salcioara 

         _Legea  nr.317/ 2021  privind bugetul de stat pe anul 2022 

         _prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale , modificata si  

           republicata 

         _prevederile  art.129 alin.2 lit b, art.139 alin.3 lit a, art 140 alin 1 si art 200 din  

           O.U.G. 57/2019 privind  Codul Admninistrativ 

     _In temeiul art.196 alin.1 lit. a din  O.U.G. 57/2019 privind Codul Admninistrativ 

 

 

 

 



HOTARASTE  

 

Art.1._Se rectifica veniturile bugetului local, sectiunea de functionare, in  Trim III pe  

            anul 2022, cu suma de 44 mii lei,  dupa cum urmeaza : 

 

                     _la cod indicator 11.02.06  „ Sume defalcate  din taxa pe valoare adaugata pentru  

                       echilibrarea bugetelor locale”  ” se rectifica cu suma de 44  mii lei 

 

Art.2._ Se rectifica cheltuielile bugetului local, sectiunea de functionare, in  Trim III pe  

            anul 2022, cu suma de 44 mii lei,  dupa cum urmeaza : 

 
 CAP.  51.02  “AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE” 

                                                                                                     se rectifica cu suma de + 44  mii lei 
     TITLUL  20  „  BUNURI SI SERVICII”                      se rectifica cu suma de + 44  mii lei 

     Art.  20.30  „Alte cheltuieli”                                          se rectifica cu suma de + 44  mii lei 

     Alin. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu  bunuri si servicii ”  se rectifica cu suma de + 44  mii lei 

 

 

Art.3._ Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei  Salcioara 

             si contabilul primariei,secretarul localitatii pentru comunicare in termen legal. 

               

 

 

          Hotararea a fost adoptata  cu 7 voturi ,, pentru” , cu 0 voturi  ,, impotriva”, cu  0 

voturi ,, abtinere”,  consilieri in functie 13, din care prezenti  7. 
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