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 H O T Ă R Â R E A NR. 	139	
 din 08.12.2022 

 Privind: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 
 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 3626/22.11.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data  de 

 8 decembrie  2022, orele 09,00; 
 Având în vedere: 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 3627/22.11.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 

 3042/25.11.2022; 
 - 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 ; 
 -HCL 16/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local  pentru anul 2022 ; 
 -Ordonanța  Guvernului  nr.  15/2021  privind  reglementarea  unor  măsuri  fiscal  bugetare  pentru 

 ajustarea  prețurilor  contractelor  de  achiziție  publică,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea 
 nr.  281/2021  și  prin  dispozițiile  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  47/2022  privind  ajustarea 
 prețurilor  contractelor  de  achiziție  publică/  contractelor  sectoriale/contractelor  de 
 concesiune/acordurilor-cadru . 

 -  Ordonanța  de  urgență  nr.  64  din  9  mai  2022  privind  ajustarea  prețurilor  și  a  valorii 
 devizelor  generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile . 

 -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,  astfel  se  modifica  inclusiv  Lista  de  investitii  cu  sumele  de 
 mai jos . 

 Adresa  nr.1254/05.12.2022  prin  care  Şcoala  Gimnaziala  “Doamna  Nica”  Valea  Mărului, 
 Judeţul Galaţi solicita rectificarea  între alineate  pentru buna desfăsurare a sistemului educational   . 



 Adresa  nr.1254/05.12.2022  prin  care  Şcoala  Gimnaziala  “Doamna  Nica”  Valea  Mărului, 
 Judeţul Galaţi solicita   ajutor de 42000 pentru incalzire. 

 Adresa  nr.GLR-TRZ-24169/05.12.2022  prin  care  se  atribuie  21.000  pentru  acoperirea 
 cheltuielilor cu bursele scolare. 

 Adresa  nr.29865  de  la  CJ  Galati  prin  care  ni  se  atribuie  42000  din  Fondul  de  rezerva  al  CJ 
 Galati. 

 Adresa  nr.29791  de  la  CJ  Galati  prin  care  ni  se  atribuie  58000  din  cota  6%din  impozitul  pe 
 venit estimat a se incasa de la Bugetul de Stat . 

 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  04.02.05  +58 
 07.02.02.03  +76 
 43.02.08  +42 
 11.02.02  +21 
 54.02  +73 
 39.02.01  +172 
 51.02.03.01.20.19  +50 

 SECTIUNEA 
 FUNCTIONARE 

 CHELTUIELI FUNCTIONARE 
 Autoritati publice 
 –51.02.01.03 

 10  +57 

 Salarii de baza  10.01.01  +50 
 10.03.07  +3 
 10.01.17  +4 

 Alte bunuri ptr intretinere si 
 functionare 

 20.01.30  +20 

 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  20. 30.30  -20 
 Contributii ale adm.publice.loc ptr 
 lucrari de interes  local 

 20.19  - 50 

 Ajutor  social  68.02.15.01  +150 
 57.02.01  +150 

 Invatamant-65.02.03.02  +  63 
 59  +21 
 57  +42 

 Alte servicii in domeniul 
 locuintelor si dezvoltarii comunale 
 -70.02.50 

 20.30.30  +50 

 ALIMENTARE CU APA 
 -70.02.05.01 

 20.19  - 40 

 SALUBRITATE   74.02.05.01.  20.01.04  +40 

 SECTIUNEA 
 DEZVOLTARE 

 CHELTUIELI DEZVOLTARE 
 Cheltuieli de capital 
 68.02.50.50 

 71.01.01  +42 

 Cheltuieli de capital 
 65.02.04.01 

 58.01.03  +  50 

 Cheltuieli de capital 
 70.02.05.01 

 71.01.01  +  80 



 Art.2  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  prin  grija  Primarului  comunei  Valea 
 Mărului. 
 Art.3  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, 
 Gică     DUMITRACHE 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Maranda DUMITRAȘCU 

http://www.valeamarului.ro/

