
       
 ROMANIA                                                      

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI 

 

 

 

                                                                 H O T A R A R E 

Cu privire  la rectificarea  bugetului local  pe anul 2022 

_______________________________________________________________________ 

                                              CONSILIUL LOCAL BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

                                                                  AVAND IN VEDERE: 

 

- referatul de aprobare  al primarului  nr. _______  din ___________ ;  

- raportul comp. contabilitate – buget  inregistrat sub nr. ________ din ___________; 

- prevederile art.29 si art.30 din O.G.nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2022; 

- prevederile art.19 alin.1lit.a si alin.2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- HCL nr. 13 din 11.02.2022 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Branesti pe anul 2022 

cu rectificarile  ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Branesti; 

 

In temeiul art.139  alin. 3 , lit. “a” si  ,art. 243  alin .1 lit “a” din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ:                        

 

                                  

HOTARASTE 

 

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

                                                                                                                                                 mii lei 

Nr

. 

crt 

Denumire indicator Cod 

clasificatie 

Influ 

ente 

An 

Trim.IV 

1. VENITURI  +401,00 +401,00 

 Finantarea Programelor de Dezvoltare locala   42.02.65 +165,00 +165,00 

 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea 

proiectelor din PNDR 

 

43.02.31 

 

59,00 

 

59,00 

 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala-Sume 

primite in contul platilor efectuate in anul current 

 

48.02.04.01 

 

+177,00 

 

+177,00 

     

2. CHELTUIELI    

2.1 Autoritati executive 51.02 +401,00 +401,00 

 Cheltuieli de capital 70 +401,00 +401,00 

 Constructii 71.01.01 +265,00 +265,00 

 Masini, echipamente si  mijloace de transport 71.01.02 +36,00 +36,00 

 Alte active fixe 71.01.30 +100,00 +100,00 

 Autoritati executive 51.02.03.01 +401,00 +401,00 

Art.2 Se aproba validarea Dispozitiei primarului nr. 125 din 26.09.2022 privind rectificarea bugetului 

local . 

Art.3 Se  aproba  modificarea “Lista investitiilor  publice pe grupe de investitii”  pe anul 2022  

conform anexei  nr.1  la prezentul proiect de  hotarare. 



Art.4 Cu aducerea la indeplinire se obliga primarul ,compartimentul contabilitate –buget si se va 

comunica ,conform legii,prin grija secretarului general u.a.t comuna Branesti. 

  

Nr.  55 

Data  13.10.2022 

             Presedinte de sedinta                                                                  Contrasemneza, 

                 consilier local                                                                      secretar general uat 

             Diaconescu Mihail Adrian                                                        jr. Oprea Florentina 

 

 
ANEXA nr. 9:Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. ....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă  s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4) +5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 

5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 

către persoanele cărora li se adresează." 

 

1Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 

2Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliulu 
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