
           
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2022 și a Programului de investiții 
 

______________________________________________________________________________ 
Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 
Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:       /  9334/G/27.09.2022 
   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința ordinară din data de; 
 Luând în dezbatere: 

-referatul de aprobare prezentat de iniţiator, inreg. sub    nr. 9334/G/27.09.2022;    
 - raportul de specialitate al serviciului financiar contabil, inreg. sub  nr. 
9335/G/27.09.2022; 
 - raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr.          _; 
 - prevederile art. 19, 20 alin. 2 lit. a, d și i,  art. 58 alin. 1 din  Legea  privind  
finanțele  publice  locale  nr. 273/2006,  cu modificările  și completările  ulterioare; 

- Nota de fundamentare nr. 9333/G/27.09.2022; 
-Adresa nr. GLR_TRZ-19034/26.09.2022 a ANAF, DGRFP Galați; 
 
Având în vedere prevederile: 

-- art.1 al HG nr. 1156/2022 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni  administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 
-art. 29,alin.(5), lit. a) al OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2022; 
 -Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
-- art. 88, art. 129 alin. 2 1it.b si alin. 4 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
In baza prevederilor art.139 alin.3 lit.a coroborat cu art.5 lit.cc din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 
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HOTĂRÂRE: 
 

  Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022,   conform   Anexei  
nr. 1 care face parte integranta  din prezenta  hotărâre.    
  Art.2. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2022,   conform   Anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.   

 Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 384,90 mii lei  din excedentul bugetului 

local al comunei Liești, înregistrat la sfârșitul anului 2021, ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2022. 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al 
comunei Liești, prin Serviciul financiar-contabil.   
  Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 
general al comunei. 
   
 

 Inițiator, 
            PRIMAR, 
 
  IULIAN BOȚ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2022 și a Programului de 

investiții 

 

 
              În  baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. a), ale art. 196 alin. 1 lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ținând cont de  fundamentările 
compartimentelor de specialitate privind  rectificarea bugetară,  propun aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2022 și a Programului de Investiții, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate  în suma de  21.498,80 mii lei, se majorează cu 
suma de 176,00 mii lei devenind 21.674,80 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 23.222,80 mii lei se majorează cu suma 
de 560,90 mii lei devenind 23.783,70 mii lei, detalierile fiind prezentate în raportul de 
specialitate al serviciului financiar-contabil și anexa la proiectul de hotărâre. 

Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului local în valoare de 2108,90 mii lei 
reprezintă excedent înregistrat la sfârșitul anului 2021, utilizat ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2022. 

 
 

P R I M AR, 
BOȚ IULIAN 
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RAPORT    DE    SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2022 și a 
Programului de investiții 

 
            Prin referatul de aprobare nr. 9334/G/27.09.2022, Primarul Comunei Liești a inițiat Proiectul 
de Hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Listei 
de Investiții aferente. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. 2 ,, Pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri fundamentate 

ale ordonatorilor principali de credit’’.    
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost întocmit ţinând cont de: 

 Prevederile art. 19, 20 alin. 2 lit. a, d și i, art. 25 lit.e, art. 58 alin 1 din  Legea  privind  
finanțele  publice  locale  nr. 273/2006,  cu modificările  și completările  ulterioare; 
 Adresa D.G.R.F. Galați nr. GLR_TRZ-17799/08.09.2022 privind sumele rezultate în urma 
repartizării pe unități administrativ teritoriale, pentru anul 2022, a influențelor rezultate ca urmare a 
rectificării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit prevederilor 
Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 19/2022; 
 Adresa D.G.R.F. Galați nr. GLR_TRZ-19034/26.09.2022 privind suplimentarea sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2022, cu suma de 81,00 mii lei, 
potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1156/2022; 

Nota de fundamentare nr. 9333/G/27.09.2022; 
            Ținând seama de cele prezentate mai sus, de solicitările primite de la compartimentele de 
specialitate din cadrul instituției și de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul 
colectivității locale,   rezultă necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător 
pe cele doua secțiuni, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate  în suma de  21.498,80 mii lei, se majorează cu suma de 
176,00 mii lei devenind 21.674,80 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 23.222,80 mii lei se majorează cu suma de 
560,90 mii lei devenind 23.783,70 mii lei. 

Diferența dintre venituri și cheltuieli în valoare de 2108,90 mii lei reprezintă excedent 
înregistrat la sfârșitul anului 2021, utilizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
în anul 2022. 
 
BUGET LOCAL - SURSA A  
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SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 
 
VENITURI 
Se suplimentează cod indicator 11.02.02,, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
Municipiului București” cu suma de 95,00 mii lei; 
 
Se suplimentează cod indicator 11.02.06,, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 81,00 mii lei; 
 
CHELTUIELI: 
La capitolul 51.02 – Autorițăți executive: 
Se suplimentează titlul 20  ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii’’ cu suma de 81,00 mii lei pentru plata 
recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la nivel 
de municipiu, oraș sau comună, potrivit documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 
1071/2020; 
La capitolul 65.02 – Învățământ: 
La subcap. 65.02.04.01 – ,, Învățământ secundar inferior’’  se suplimentează titlul 59 ,,Alte 
cheltuieli’’ cu suma de 95,00 mii lei (burse); 
 
 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 
 
CHELTUIELI: 
La capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 
Se suplimentează titlul 71 ,,Active nefinanciare’’ cu suma de 190,40 mii lei, pentru obiectivul de 
investiții de la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de investiții - c. Cheltuieli 
aferente studiilor de fezabilitate și alte studii – Studiu fezabilitate (35,00 mii lei) și consultanță 
(154,70 mii lei) pentru depunerea și implementarea proiectului ,, Înființare parc fotovoltaic pentru 
producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip solar, în vederea acoperirii 
consumului propriu energetic al localității’’; 
 
La cap. 84.02 – Transporturi: 
Se suplimentează titlul 71 ,,Active nefinanciare’’ cu suma de 194,50 mii lei, pentru obiectivul de 
investiții de la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de investiții - e. Alte cheltuieli 
asimilate investitiilor – Reparație capitală parțială Strada Fabricii de Zahăr (zona Pasarela 
CFR) 
 
           Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la 
rectificarea Bugetului Local și a Programului de investiții, pe anul 2022. 

 
Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 
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