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 H O T Ă R Â R E A NR. 	125	
 din 31.10.2022 

 Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 
 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 3010/26.10.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în 

 data de 31.10.2022, orele 13,00; 
 Având în vedere: 

 -  referatul  de  aprobare  prezentat  de  iniţiator,  înregistrat  sub  nr. 
 3011/26.10.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat 
 sub nr. 2846/26.10.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 În baza prevederilor: 

 -   Legii nr.317/2021 bugetului de stat pe anul 2022; 
 -HG  nr.  1306/25.10.2022  privind  alocarea  unei  sume  din  Fondul  de 

 rezerva  bugetara  la  dispozitia  Guvernului  .  prevazut  in  bugetul  de  stat  pe  anul  2022  , 
 publicata  in  Monitorul  Oficial  nr.  1038/26.10.2022,  conform  anexei  nr.  1,  comuna 
 Valea  Marului  a  primit  suma  de  190.000  lei  pentru  acoperirea  cheltuielilor  curente  si 
 de capital 

 Ținând cont de : 
 -  HCL  nr.  16  din  11.02.2022  Privind:  aprobarea  bugetului  local  pe  anul 

 2022  al  comunei  Valea  Mărului  și  estimări  pentru  anii  2023-2024  și  Programul  de 
 investitii publice pe anul 2022 ; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale 
 art.  140,  alin.  1,  precum  și  ale  art.  196,  alin.  1,  lit.  „a”  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind 
 Codul administrativ; 

 H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1  Se  aproba  rectificarea  bugetului  local  din  31.10.2022  pentru  finanțarea  secțiunii 
 functionare  si  secțiunii  dezvoltare  în  anul  2022,  se  aloca  suma  de  190.000  pentru 



 finantarea  sectiunii  functionare  si  suma  de  139.000  pentru  finantarea  sectiunii 
 dezvoltare, conform tabelului anexat . 

 -mii lei- 
 Capitolul  Denumire indicator  cod  TRIM 

 IV 

 SECTIUNEA 
 FUNCTIONA 

 RE 

 VENITURI  11.02.06  +190 

 SECTIUNEA 
 FUNCTIONA 
 RE 

 CHELTUIELI 
 FUNCTIONARE 

 TOTAL 

 Autoritati publice 
 –51.02.01.03 

 10  +72 

 Salarii de baza  10.01.01  +70 
 10.03.07  +2 

 Autoritati publice 
 –51.02.01.03 

 20 

 Materiale si prestari servicii cu 
 caracter functional 

 20.01.09  -1 

 Alte bunuri ptr intretinere si 
 functionare 

 20.01.30  +1 

 Protectie civila - 61.02.05  20.01.30  +12 
 Invatamant primar-65.02.03  65.02.03. 

 02 
 +68 

 Transport  20.01.07  + 
 33 

 Materiale si prestari servicii cu 
 caracter functional 

 20.01.09  +6 

 Alte bunuri ptr intretinere si 
 functionare 

 20.01.30  +22 

 Alte cheltuieli cu bunuri si 
 servicii 

 20.30.30  +7 

 Salubrizare -  74.05.01 
 Apa, canal, salubritate  20.01.04  +38 

 SECTIUNEA 
 DEZVOLTA 
 RE 

 CHELTUIELI 
 DEZVOLTARE 

 +139 

 Cheltuieli de capital 
 65.02.04.01 

 71.01.01  +  3 

 Cheltuieli de capital 
 70.02.06 

 71.01.01  +  1 

 Cheltuieli de capital 
 70.02.50 

 71.01.01  +  43 

 Cheltuieli de capital 
 67.02.03.02 

 71.01.01  +  30 

 Cheltuieli de capital 
 67.02 

 71.01.01  +  20 



 Cheltuieli de capital 
 84.02.03.01 

 71.01.01 
 +  42 

 Excedent  -139 

 Art.2  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  prin  grija  Primarului 
 comunei Valea Mărului. 

 Art.4.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul 
 secretarului  comunei,  în  termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea 
 Mărului  și  prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  publicarea 
 pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

