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 H O T Ă R Â R E A NR. 	127	
 din 17.11.2022 

 Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 
 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 3177/14.11.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data  de 

 17 noiembrie  2022, orele 09,00; 
 Având în vedere: 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 3178/14.11.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 3179/14.11.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

 În baza prevederilor: 
 -  art.  4  ,  paragraful  1  şi  2  din  Carta  Europeană  a  autonomiei  locale  adoptată  la  Strasbourg  la 

 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 ; 
 -  art.6  ,  alin  .  3  şi  art.  29  ,  alin.  4  din  Legea  nr.  24/  2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru 

 elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 -  art.58,  ali.1)  ,  lit.  (b)  din  Legea  nr.  273/2006  a  finanțelor  publice  locale  cu  modificările  şi  completările 
 ulterioare ; 

 -  Legea  bugetului  de  stat  pe  anul  2022  nr.  317/2021,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României, 
 Partea I , nr. 1238 și  nr. 1238 bis din 28 decembrie 2021 ; 

 - Ordonanța nr. 19 din 18 august 2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ; 
 -HCLnr.16/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local  pentru anul 2022 ; 
 -Hotărârea Guvernului nr. 1362/2022 aprobata prin Decizia nr. 2726/15.11.2022 ; 
 Ținând cont de : 
 -Scrisoarea  nr.  467190/2022,  Ministerul  Finanţelor  ne  comunica  modificările  corespunzătoare 

 în  volumul  şi  în  structura  bugetului  de  stat  pe  anul  2022,  precum  şi  repartizarea  acestei  sume  în 
 trimestrul IV anul curent. 

 -Adresa  nr.GLR_TRZ-23243/11.2022  prin  care  ni  se  comunica  sumele  repartizate  pentru 
 finanţarea  Programului  –pilot  de  acordare  a  unui  suport  alimentar  pentru  prescolarii  și  elevii  din 
 unitatile  de  invatamant  preuniversitar  de  stat  din  Comuna  Valea  Marului,  judetul  Galati,  precum  şi 
 repartizarea acestei sume în trimestrul IV anul curent. 

 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 pe anul 2022, astfel : 

 -mii lei- 
 Capitolul  Denumire indicator  cod  TRIM 

 IV 

 SECTIUNEA 
 FUNCTIONARE 

 VENITURI  11.02.02  +64 

 SECTIUNEA 
 FUNCTIONARE 

 CHELTUIELI  65.02.03.02  +64 
 Alte servicii auxiliare  65.02.11.30  +64 
 Suport alimentar  57.02.05  +64 

 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, 
 DUMITRACHE Gică 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 DUMITRAȘCU Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

