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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA VALEA MǍRULUI
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TEL : 0236 863400/0236 863444
FAX:0336 402432
e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro

HOTĂRÂREA NR. 16
Din 11 februarie 2022
Privind: aprobarea bugetului local pe anul 2022 al comunei Valea Mărului și estimări
pentru anii 2023- 2024

Inițiator: Virgil Doca - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 210/03.02.2022
Consiliul Local al comunei Valea Mărului, Județul Galați, întrunit în ședința ordinară, online, în data de
11.02.2022;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 211/03.02.2022
- raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar contabil : Susanu Milea Gina Florentina și Buhoci
Ionuț, înregistrat sub nr. 212/03.02.2022;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
Ținând cont de prevederile:
- art. 39, alin(3), (4), (5), (8), art.46 si art. 76¹, alin.(1), din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind
finanţele publice locale;
- Deciziei nr.647/18.03.2021 a Directorului general al DGRF Galati prin adresa nr.187/06.01.2022
- Deciziei nr.640/02.04.2021 a Directorului general al DGRF Galati prin adresa nr.760/06.01.2022
- Hotărârii Consiliului Județului Galați, nr. 37/08.02.2022

- Legii nr. 15/2021 din 8 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- art. 1, alin(2), lit.(a), art.19, alin.(1), lit. (a), art.20 alin (1), lit.(a) și art 26 din Legea nr. 273 din 29 iunie
2006 privind finanţele publice locale; În temeiul dispoziţiilor art. 88, art. 129, alin. 4, lit. „a”, ale alin. 7,
lit. „a”, ale art. 139, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 1415 mii lei din excedentul anilor precedenţi, lucrărilor de
investiţii conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul local(bugetul local-secțiunea funcționare, bugetul local-secțiunea dezvoltare,
bugetul local-credite interne), al comunei Valea Mărului, județul Galați pe anul 2022 şi estimări pentru
anii 2023-2025, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă lista cotizațiilor la organismele interne și internaționale a proiectelor, programelor și
acțiunilor internaționale finanțate din bugetul propriu al comunei Valea Mărului, județul Galați conform
anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă fișele obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă bugetele fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimări pentru anii
2023-2025, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor pentru
comuna Valea Mărului, județul Galați, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se Însărcinează primarul comunei
Valea Mărului și biroul financiar-contabil, impozite și taxe locale.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal prin grija secretarului general al comunei,
Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de
internet: www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

Luca Liliana
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

