
   ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA BRANESTI 
    PRIMAR 

DISPOZITIE 
Cu privire : la rectificarea bugetului local pe anul 2022 

______________________________________________________________________________ 
Primarul comunei Branesti, judetul Dambovita 

Avand in vedere: 
- raport privind emiterea proiectului de dispozitie cu privire la rectificarea bugetului local 

nr. 5902/26.09.2022; 
- dispozitiile art. 82 din Legea  nr. 273 /2006 Legea  finantelor  publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.29 alin.5 lit.a din Ordonanta Guvernului nr.19/2022 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

-  prevederile art.1 si 2 din H.G. 1156/2022  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adaugata  pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art.29 alin.5 lit.a 

din Ordonanata Guvernului nr.19/2022 cu privire la rectif. bugetului de stat pe anul 

2022; 

-  prevederile art.3 si art.4 alin.2 din HG 1071/2020 pentru stabilirea bugetului si 

categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei si locuintelor din 

Romania in anul 2021, precum si a masurilor pentru punerea in aplicarea unor dispozitii 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea 

recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021; 

- HCL nr. 13 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, cu rectificarile 
ulterioare; 

- prevederile art. 88, 155 alin.1 lit. (c) ; alin.4 lit. ( a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificari si completari; 

In temeiul art.196 alin.1  lit.(b)  si art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificari si completari 

                                                                                DISPUN: 
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 astfel:     
                                  mii lei 

Nr. 
crt 

DENUMIRE Cod 
clasificatie 

Influente 
an 

Din care 

Tr.III 

 01.                      Venituri  din care:  +34,00 +34,00 

 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

11.02.06  
+34,00 

 
+34,00 

 02.                        Cheltuieli din care:  +34,00 +34,00 

 Autoritati executive 51.02 +34,00 +34,00 

 Bunuri si servicii 20 +34,00 +34,00 

 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 +34,00 +34,00 

Art.2 Modificarile in bugetul local pe anul 2022 , potrivit prezentei dispozitii sunt supuse 
validarii Consiliul local Branesti la prima sedinta. 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga primarul compartimentul de specialitate contabilitate 
–buget si se va comunica ,conform legii,prin grija secretarului u.a.t Branesti. 
Nr.125 
Data 26.09.2022 
                     Primar,                                                                Contrasemneaza, 
                  Neamtu Daniel                                            -secretar general comuna – 
                                                                                              Jr. Oprea Florentina 


