CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140
primariadumitra@yahoo.com, tel./fax 0263/380018; 380140

HOTAfMRE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al comunei Dumitra, pe anul 2022

Consiliul local al comunei Dumitra, fotrunit ill ~edinta ordinara 'in data de 31
MAI 2022, in prezenta a 15 consilieri locali 1n functie, avand in vedere:
-referatul nr. 1933/28.04.2022 al primarului comunei Dumitra ;
-raportul nr. 1932/28 .04.2022 al Compartimentului buget-finante, contabilitate,
resurse umane;
-Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 4/11.02.2022 privind apro barea bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022 ;
-proiectul de hotarare nr. 28/28.04.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri
si cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022;
-anuntul nr. 1934/28.04.2022 prin care se aduce la cunostinta publica proiectul de
hotarare susmentionat ;
-procesul-verbal nr. 1956/28.04.2022 privind afisarea anuntului prin care se aduce la
cunostinta publica proiectul de hotarare susmentionat ;
-procesul-verbal nr. 2386/31.05 .2022 prin care se constata ca nus-au depus contestatii
cu privire la proiectul de hotarare sus mentionat ;
-raportul favorabil nr. 2383/31.05.2022 al Comisiei buget-finante, aministratie publica
locala, amenajarea teritoriului si urbanism ;
-raportul favorabil nr. 2370/31.05 .2022 al Comisiei cultura, invatamant, protectie
sociala, juridic, relatii cu cetatenii ;
-art. 12(1) lit. e, f din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 44(4), art. 47 (8)-(11), art. 47/\ l alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 49(7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
In temeiul prev. ai1. 87(3), art. 88, art. 129(2) lit. b, (4) lit. a, art. 139(3) lit. a,
art. 155(1) lit. c, (4) lit. b, din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,

ART. 1 : ( l) Se aproba bugetul general centralizat, de venituri si cheltuieli, al
comunei Dumitra, pe anul 2022, la venituri in suma de 9.979 mii lei, la cheltuieli in
suma de 10.798 mii lei, conform anexei nr. 1. (formular cod 11).
(2) Aprobarea bugetului general centrali zat, de venituri si cheltuieli, al comunei
Dumitra, pe anul 2022, s-a facut cu respectarea prev. a1t. 14 (7) din Legea nr.
273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2 : (1) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole ~i
subcapitole, ~i la cheltuieli pe capitole, titluri, att icole de cheltuieli, subcapitole ~i
paragrafe, pe anul 2022, la venituri 'in suma de 9.974 mii lei, la cheltuieli 1n suma de
10.787 mii lei, conform anexei nr. 2. (fo rmular cod 11/01).
(2) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole si subcapito le ~i la
cheltuieli, pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i
paragrafe, dupa cum urmeaza :
a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 7.888 mii lei si cheltuieli in
suma de 8.014 mii lei ;
b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de 2.086 mii lei si cheltuieli in
suma de 2.773 mii lei.
(3) Se aproba utilizarea excedentului din anul 202 1 'in suma de 813 mii lei, dupa
cum urmeaza:
- 126 mii lei, in cadrul sectiunii de fu nctionare, pe anul 2022 - lucrari
nefinalizate in urma calamitatilor naturale.
- 687 m ii lei, 'in cadrul sectiunii de dezvoltare, pe anul 2022.
ART. 3 : (1) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate
partial din venituri p roprii, pe anul 2022, detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole
si paragrafe, in suma de 5 mii lei, la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe, in
suma de 11 mii lei, conform anexei nr. 3. (formul ar cod 11/02).
(2) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor fi nantate partial din
venituri proprii pe anul 2022, pe sectiuni, dupa cum urmeaza :
a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 5 mii lei si cheltuieli in
suma de 11 mii lei ;
b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de O lei si cheltuieli in suma de 0

lei.
(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii p e anul 2021 , in suma de
6 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare a bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate partial din venituri proprii, pe anul 2022.
ART. 4: Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, aiticole si alineate pe anul
2022, conform anexei nr. 4. (formular cod 11/06).
ART. 5: Se aproba programul de investitii publice pe anul 2022 pe grupe de
investitii si surse de finantare, conform anexei 111-. 5. (formular cod 14).
ART. 6: Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii, pe
anul 2022, conform anexei nr. 6. (formul ar cod 15).
ART. 7 : Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 8: Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
Primariei Dumitra si pe site-ul ww w.primariadumitra.ro.

ART. 9: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei Dumitra si Compartimentul buget-finante, contabilitate, resurse
umane.
ART. 10: Prezenta hotarare se comunica prin grija secrctaru lui comunei
Dumitra, cu: primarul comunei Dumitra, Compartimcntul buget-finante, contabilitate,
resurse umane, Administratia Jucleteana a Finantelor Publice B-N si Institutia
PrefectuJui jud. B-N.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi "pentru" ~i 2 "abtineri" din 15 consilieri
locali prezenti.

