ROMANIA
JUDQUL BISTRITA-NAsAUD
COMUNA REBRA

CONSILIUl lOCAl

HOTARARE
privind aprobarea Rectificarii bugetului local al Comunei Rebra pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data de
29.09.2022, in prezenta 10 consilieri;
Avand in vedere:
Referatul de aprobare a primarului comunei Rebra privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2022 nr.843/23.09.2022 ;
proiectul de hotarare elaborat si prezentat de catre domnul $tefan Danci ,
primarul comunei Rebra,
raportul de specialitate privind proiectul de rectificare a bugetului local
nr.848/23.09.2022 al compartimentului contabilitate din cadrul Primariei
comunei Rebra;
- avizul cu nr. 830/ 29.09.2022 a comisiei economice de specialitate ;
prevederile Hotararii Consiliului Local nr. l /2022privind aprobarea bugetului local
al comunei Rebra pentru anul 2022;
- Tinand seama de prevederile art.19 alin.(2) si art. 50 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile cuprinse in Legea nr 317/2021 legea bugetului de stat pe anul 2022
Decizia nr 6/25.08.2022 a Administratie Judetene a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud
Prevederile OUG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2022
Prevederile cuprinse in legea nr 500/2002 privind finantele publice cu
modificarile si completarile ulterioare
Hotararea de guvern nr.1156 din 21.09.2022 privind repartizarea sumelor
defa lcate din taxa pe va loarea adaugata pentru ech ilibrarea bugetelor loca le,
prevazuta la art.29 ali n. (5) lit. a) din OUG 19/ 2022cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2022
- Scrisoarea Ministerului Finantelor Publice nr. 465664/22.08.2022
In temeiul dispozitiilor preva'zute de art.129, alin. 2 lit. "b", alin. 4 lit "a", art.
139 alin .3 lit. "a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57 din 3 iulie
2019, privind Codul administrativ cu modificarile $i completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Rebra cu
suma de -88 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, precum si
trecerea unor plati si cheltuieli in conformitate cu OMFP nr 1954/2005 pentru aprobarea
clasificatie indicatorilor privind finantele publice, astfel:
-

Venituri : La Cap 11.02.02 se majoreaza cu suma de 55 mii lei
La Cap 11.02.06 se majoreaza cu suma de 33 mii lei

-

Cheltuieli : La Cap 65.02.03.02 se majoreaza cu suma de 4 mii lei
La Cap 65.02.04.01 se majoreaza cu suma de 51 mii lei
La Cap 51.02.01.03 se majoreaza cu suma de 33 mii lei

Art.1. Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica corespunzator anexele la
hotararea consiliului local nr 1/2022 privind aprobarea bugetului Comunei Rebra pe anul
2022
Art2. Prezenta hotarare s-a adoptat astfel: din totalul de 11 consilieri, prezenti
10 Consilieri, voturi pentru 9, abtineri .. .*. Voturi, impotriva ... 1... voturi.
Art.3. Secretarul general al comunei Rebra va comunica prezenta hotarare cu :
- Administratia Judeteana a Finantelor publice Bistrita- Nasaud
Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud
- Contabilu l Primariei Comunei Rebra
- Trezoreria Nasaud
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aplicaraa vreunui sigiliu.
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