ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____/2022

privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2022
având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort, din care reiese necesitatea rectificării a II-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2022 și rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. „a” şi art.
196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă rectificarea a II-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2022, la partea de
venituri şi cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui, prin
compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 –
Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de
lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului
comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut
de lege.
Rebricea, 08 iulie 2022

- Comisia pentru activitati socialculturale, culte, invatamant,
sanatate si familie, protectie copii,
tineret si sport.
- Comisia pentru munca si
protectie sociala, amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia
mediului si turism.
- Comisia pentru activitati
economico-financiare, agricultura,
juridica si disciplina.
Data depunere raport de avizare
– 28.07.2022

I N I Ţ I A T O R,
p.P R I M A R,
Viceprimar Mihăilă Neculai
Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Jrs. Adina MAFTEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,

IMPOZITE SI TAXE
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării a II-a
a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2022
Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi privind aprobarea rectificării a II-a a
bugetului local al comunei Rebricea pe anul 2022, este motivat de necesitatea rectificării în cadrul
capitolelor și alineatelor și mărirea veniturilor proprii pe anumite capitole, cum ar fi capitolul 16.02
taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii se majoreaza cu 2 mii lei, capitolul 18.02 alte
impozite si taxe se majoreaza cu 2 mii lei.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca “autorităţile
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor…, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”.
Art. 129 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, prevede ca aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale, virările de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, se face
de catre consiliul local, la propunerea primarului, motiv pentru care compartimentul de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, analizand referatul de aprobare a initiatorului, in
care este prevazuta fundamentarea in fapt si in drept a proiectului de hotarare, propun adoptarea
acestuia, in forma prezentata.
29 iulie 2022
Consilier,
Radu Cristina Ramona

ROMÂNIA
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2022
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local
al comunei Rebricea pe anul 2022, motivat de necesitatea rectificării în cadrul capitolelor și
alineatelor și mărirea veniturilor proprii precum si adresa scolii generale prin care se solicita
rectificarea pe capitole si aliniate, dupa cum urmeaza:
La partea de venituri, bugetul se rectifică astfel:


La capitolul 16.02 – taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 2 mii lei.



La capitolul 18.02– alte impozite si taxe 2 mii lei.

La partea de cheltuieli, bugetul se rectifică astfel:


Capitolul 51 – administrație locală, se diminuiaza cu suma de 12,9 mii lei la cheltuielile
cu personalul (suma transferata la capitolul 61) si se suplimenteaza cu suma de 13,4 mii
lei la cheltuieli pentru intretinere si functionare.



Capitolul 61 – situații de urgență, se suplimentează cu suma de 12,9 mii lei la cheltuieli
de personal aferente persoanei transferate de la administratie.



Capitolul 65 – se diminuiaza cu suma de 5 mii lei cheltuielile materiale si s-au
suplimentat cu 3 mii cheltuielile pentru repararea autobuzului scolar, iar la cheltuielile de
capital am diminuat cu 235 mii lei suma de la grupuri sanitare Tatomiresti din 348 mii
lei, si am suplimentat cu 169 mii lei pentru scoala Draxeni si 15 mii lei pentru montare
gazon teren sport.



Capitolul 67- camin cultural, se suplimenteaza cheltuielile de personal 2,6 mii lei si se
diminuiaza cu 2 mii lei la cheltuieli materiale.



Capitolul 68- asistenta sociala se suplimenteaza cu suma de 7 mii lei reprezentand
ajutoare de urgenta.



Capitolul 70 – dezvoltare publică, se suplimentează cu 30 mii lei pentru energie electrica,
pentru carburanti 5 mii lei in cadrul serviciului Alimentare cu apa, se diminuiaza cu 40
mii lei (din 50 mii lei) cheltuielile de capital de la obiectivul extindere retea electrica
zona garii si cu 10 mii de la proiectul gaze naturale (din 20 mii lei); se suplimenteaza cu
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16 mii pentru indicatoare intrare comuna. Tot in cadrul acestui capitol s-a diminuat cu 28
mii obiectivul extindere alimentare cu apa Rebricea, suma transferata pentru construirea a
trei fantani in regim de urgenta in satele Tufestii de jos, Sasova si Draxeni.


Capitolul 74- protectia mediului se suplimenteaza cu 35 mii lei astfel: 40 mii lei pentru
cheltuieli materiale (plata salubritate) si se diminuiaza cheltuielile de capital cu suma de 5
mii lei de la obiectivul canalizare din cofinantare (suma stabilita initial 20 mii lei)

Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local al comunei
Rebricea pe anul 2022, cu incadrarea in prevederile art. 19 alin. (2) din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin.
(4) lit. ”a”, art.139 alin. (3) lit. ”a”, şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;.
29 iulie 2022
P R I M A R,

Mihaila Neculai
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